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Mekonomen Nödinge
Rödjans väg 2 (vid Centralköket)
Tel butik 0303-35 09 90

Julen rullar in!
Skidhållare
Thule Snowpro

Handsfree
Bluetooth Super Buddy

Antislirmattor
Nyhet 2 st

Verktygslåda
STANLEY 16”

Prylfi cka
Cars 2 eller Princess

Batteriladdare
CTEK Polar edition

439:-449:-

249:- 99:-

Ord. pris 839:-Ord. pris 695:-

Ord. pris 152:- Ord. pris 899:-
Ord. pris 299:-

Ord. pris 169:-

99:-
PRISSÄNKT

400:-

799:-
Öppettider: 
Vardagar. 8.00 – 18.00 
Lördagar. 9.00 – 13.00

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 7 december

Kabelstöld
Stöld på Carlmarks industriom-
råde i Älvängen. Elkabel för ett 
värde av 3 000 kronor tillgrips.

Torsdag 8 december

Narkotikabrott
En 17-åring grips i Älvängen, 
misstänkt för narkotikabrott 
(eget bruk).

Söndag 11 december

Misshandel
Vid halv fem-tiden sker en 
relationsbetingad misshandel 
i Bohus.

Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från 
Nolängens Idrottsplats.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
NÖDINGE. Kön ringlade 
sig som vanligt lång till 
årets julklappsbord på 
Ale Torg.

Lotter för 25 kronor 
och klappar med ett 
värde om minst 100 
kronor är lättsålt.

Bland paketen fanns 
också en högvinst 
om 5000 kronor som 
säkert lockat många till 
kön.

Handlarnas generositet gav 
i år ett julklappsbord på Ale 
Torg med över 450 paket. 
Dessa skulle komma att be-
hövas, då kön likt tidigare år 
ringlade sig lång över torget. 
Allra längst fram stod i år fa-
miljen Pettersson från Nö-
dinge som var på plats en 
timma före start.

– Det har blivit en tradi-
tion för oss och vi har haft 
bra utdelning hittills. Vi har 
fått en hel del fina present-
kort och för barnen är det ju 

himla spännande, berättade 
mamma Linda.

Sonen Oskar var först att 
greppa ett paket och såleds 
också först att öppna…

– Jag hoppas det är pengar, 
sa han och sprättade upp jul-
pappret. 

Pengar var det, ett pre-
sentkort från Lindex på 100 
kronor.

– Det finns det säkert 
någon som vill ha, skrattade 
Linda.

Förutom presentkort från 
Företagarföreningen Ale 
Torg innehöll också paketen 
skänkta varor från butikerna.

Mitt i ruschen kom tomten 
med häst och vagn. Öns-
kelistor överlämnades och 
nästa lördag kommer tio vin-
nare att få sin önskan upp-
fylld. Princess Iman, 5 år, 
visste exakt vad hon ville ha 
av tomten.

– En rosa cykel så klart!
PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kö till årets julklappsbordKö till årets julklappsbord

Princess Iman överlämnade sin önskelista till tomten och Princess Iman överlämnade sin önskelista till tomten och 
överst står en rosa cykel, att det är favoritfärgen skvallrar överst står en rosa cykel, att det är favoritfärgen skvallrar 
kläderna om.kläderna om.

Lyckliga familjen. Längst fram i kön till årets julklappsbord på Ale Torg stod familjen Pet-
tersson från Nödinge. Christian och Linda Pettersson med barnen Linus, Rasmus och Oskar.

450 julklappar till nyfikna alebor, någonstans fanns ett presentkort om 5000 kronor.450 julklappar till nyfikna alebor, någonstans fanns ett presentkort om 5000 kronor.


