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ALE. Ales lucia Malin 
Haarala har många 
drömmar och alla hand-
lar de om musik. 

Att få bära kronan 
var en av dem och den 
gick i uppfyllelse i sön-
dags.

Hon vill jobba som 
låtskrivare och har 
redan nu siktet inställt 
på att studera i USA.

Sång och musik utgör själva 
grunden för högtiden vi kallar 
Lucia. För en musikälskare är 
det därför ett stort privilegi-
um att, inte bara få gå med i 
tåget, utan även bli utvald till 
självaste ljusdrottningen.

I söndags kröntes Malin 

Haarala till Ale Lucia, något 
som hon drömt om sedan 
barnsben. 

– Jag är så glad så. Jag 
trodde inte att jag skulle vinna 
så det kom som en chock. Jag 
kan tänka mig att det kanske 
är mormor och morfar som 
har spridit vidare till alla sina 
vänner att de ska rösta på mig.

Julen är hennes favorit-
högtid och hon har alltid 
tyckt om att gå i luciatåg, 
därför betyder utmärkelsen 
extra mycket. 

Satsar stort
För den 17-åriga Noltjejen 
är det musik som gäller för 
hela slanten. Hon går andra 
året på Rytmus musikergym-
nasium och drömmer om att 

i framtiden kunna jobba som 
låtskrivare eller musikprodu-
cent. Hon är beredd att satsa 
stort, även om hon är med-
veten om att det är en svår 
bransch. Planen är att söka 
till musikhögskolan i USA 
efter studenten.

– Det är lättare om man 
får med sig språket, eftersom 
jag mest sjunger på engelska. 
Sedan är det större chans 
att kunna skapa sig kontak-
ter där.

Malin Haaralas musik är 
av det lugnare slaget där hon 
enbart använder rösten och 
akustisk gitarr.

Hennes låtar handlar om 
allt från kärlek till vardagli-
ga saker och inspirationen 
kommer från allt möjligt. 

– Det kan vara att jag ser 
något på stan eller att jag får 
upp en mening i huvudet som 
blir till en text.

Nu ser hon fram emot att 
fira jul med släkten och gläd-
jen över att ha blivit framrös-
tad till Ale Lucia kommer ga-
ranterat att hålla i sig länge. 

Lucia med musiken 
mitt i hjärtat

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Malin Haarala, som blev Ale Lucia 2011, älskar musik och siktar på en karriär inom sitt stora 
intresse.

MALIN HAARALA
Ålder: 17
Bor: Nol
Gör: Går andra året på Rytmus musi-
kergymnasium i Göteborg
Drömyrke: Låtskrivare/musikpro-
ducent
Familj: Mamma Nina, pappa Kent, 
storebröderna Markus och Joakim. 
Intressen: Musik, fotboll, fika med 

kompisar
Bäst på julbordet: Köttbullar
Gör jag helst en lördagskväll: 
Umgås med kompisar och har det 
trevligt
Förebild: ”Inte som jag kommer 
på nu, men det skulle vara pappa i 
så fall.”

– Malin Haaralas drömmar är alla tonfyllda

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

NJUT AV ADVENTSTIDEN!
Välkommen till en riktig mataffär!

Hårfärg

3990/st

Nu är dom här, solmogna, 
saftiga o smakrika

Gör en rödlöksmarmelad! 

-God till julens ostar. Recept i butiken

Falukorv

3490/st
Scan 1500g. 

Blodapelsiner i nät

990/kg
ICA Italien. 1kg Klass 1

Passar utmärkt till 
julköttbullarna!

Lyxigt hårt bröd till 
julbordet

Spis-, Spelt- & 
Surdegs-bröd

3990/st

Toapapper

55:-/st

Clementiner i nät

1490/st

Wärdshusrätter

5 för 99:-
Fiskgratänger

Kvisttomater

1490/kg

Rödlök i nät

990/st
ICA Sverige 1 kg

Klass 1

Blandfärs

3990/kg

Chokladask Merci

5990/st

Köttbullar

2990/st

Wienernougat, 
chokladboxar

2 för 59:-

Juice 

1990/st

Prins-, Wiener-korv

2990/kg

Kycklingfilé

69:-/st

PåPåPåPå lll lörörörördadadadaggggg delar 
tomten ut 10 stycken

önskeklappar. 
Och julgodis till 

ALLA barn!


