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ALAFORS. Julmarkna-
den höll på att regna 
bort.

Till slut avtog neder-
börden och även vinden 
bedarrade.

På det hela taget blev 
det ett lyckat arrang-
emang i Furulundspar-
ken där Malin Haarala 
kröntes till Ale Lucia 
2011.

Ahlafors IF:s julmarknads-
arrangörer har varit bort-
skämda med fint vintervä-
der och sagolik inramning 
under de senaste åren. Lör-
dagens evenemang i den 
vackert utsmyckade och ljus-
prydda folkparken höll dock 
på att regna bort. Inledning-
en var katastrofal med häll-
regn och kraftig vind, men 
allteftersom tiden gick blev 
väderläget någorlunda nor-

malt och besökarna började 
strömma till. Publikbortfal-
let blev inte så stort som man 
först kunde befara.

I sedvanlig ordning kunde 
marknadsgästerna botanise-

ra bland lotteristånd där vin-
sterna varierade från ätbara 
produkter i form av skinka 
och korv till leksaker och di-
verse julting.

Höjdpunkten
Höjdpunkten var naturligtvis 
luciakröningen som föregicks 
av dans kring granen och ett 
högklassigt framträdande av 
luciakören, som bjöd på sång 
och musik tillsammans med 
Jerry Jacbosson, Tommy 
Kindmark och Real Groove.

Årets kröningsceremo-
ni hade ändrat utformning. 
Robert Andersson, känd 
sångare från No Tjafs, agera-
de konferencier på ett alldeles 
utomordentligt sätt. När lu-

ciatruppen intog scenen var 
det ännu ingen som visste 
vem som hade fått flest röster 
av de sju kandidaterna. Svaret 
fick vi en bit in i programmet 
när tjejerna förgyllt tillvaron 
med ett knippe stämningsful-
la julmelodier.

– Vi ska inte hålla er på hal-
ster lika länge som de gör i 
Idol. Nu ska ni få veta vem 
som blir kommunens lucia 
2011, sade Robert Anders-
son samtidigt som han veck-
lade upp den lapp som lusse-
mammorna Gunilla Johans-
son och Maj-Lis Carlsson 
fram till dess bevarat i sin ägo.

– Ale Lucia är kandidat 
nummer ett, Malin Haarala!

Med kronan på huvudet 

fortsatte sedan Malin och 
hennes tärnor att skapa jul-
stämning i Furulundsparken. 
Folket på rotundan kunde 
inte annat än njuta av skön-
sången.

På en skala 1-10, hur 
överraskad blev du att lu-
ciakronan placerades på 
ditt huvud?

– Elva! Min personliga för-

handsfavorit var Hanna Ru-
bensson, så visst blev jag 
överraskad. Det känns jätte-
kul, förklarade ljusdrottning-
en när hon tog emot gratula-
tioner från nära och kära.

Traditionsenlig julmarknad i Furulundsparken
– Malin Haarala kröntes till Ale Lucia

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sångledare Johanna Forsberg visade sig kunnig även när det 
blev dans runt granen.

Ales luciatåg intog scenen i 
Furulundsparken.

Alex, Albin och Arvid tog 
chansen att spela på hjulet. 
I bakgrunden syns Veronica 
Bergqvist.

Robert Andersson-Westlund 
hade äran att förrätta krö-
ningen av årets lucia.

Ale Lucia 2011 heter Malin Haarala och gratuleras här av 
mamma Nina och pappa Kent.

www.zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15
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En trygg plats 
för katten

Lyxsnacks för 
alla gnagare

Graverad 
ID-bricka inkl gravyr

Ha kul med katten Vitakraft 
fågel-
kräcker 
2-pack

Sockerfria

Vitakraft 
gnagar-
kräcker 
2-pack

199:-

19:-

25:-

19:-Klösträd

Planetpet Chewbone

Leversnittar 1kg

Kattvippor fl era varianter

Smakligt 
tugg

Strimmiga 
solrosfrön

150:-

15:-

Behövlig 
energ

5:-
 Jordnötsstrumpa 200gr

49:-

FLER KAMPANJER 
HITTAR DU I BUTIKEN

VI HAR LADDAT 
BUTIKEN MED TUGG, LEK 

& GODIS TILL JUL!

5:-

7:-

Hel säck 15kg


