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önskar
vi på Ale Torg
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God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna.

SKEPPLANDA. Den 15 
december firades lucia 
med sång av Glädjekö-
ren och fint anföran-
de av komminister Bengt 
Broman.

Kungälvs Lucia med 
tärnor framträdde med 
bejublad skönsång. 140 
personer njöt av kaffe 
och lussekatter vid fint 
dukade bord. Efter ut-
delning av lotterivin-
ster upplöstes mötet och 
vi gick hem i decem-
bermörkret med ljusa 
sinnen.

❐❐❐

Kungälvs Lucia 
gästade Skepplanda 
Hålanda SPF

HALVA
PRISET

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

SMYGPREMIÄR PÅ 
MELLANDAGSREAN

Erbjudanderna gäller from onsdag 21/12-31/12. Begränsat 

antal, med reservation för slutförsäljning. Fler erbjudande 

i butik fr o m annandag jul.

NORTH BEND ALICE PARKA
Vind/vattentät varmfodrad damjacka. 

Finns även i svart. ORD.PRIS 1.299:-

NU 649KR

NORTH BEND EXPEDITION PARKA
Vind/vattentät varmfodrad herrjacka.

ORD.PRIS 1.299:-

NU 649KR

ASICS GT 2160
Asics storsäljare till fantastiskt pris. 

Herr & Damstorlekar

ORD.PRIS 1.599:-

Öppettider i jul/nyår

Julafton 10-13

Juldag stängt

Annandag 11-15

Nyårsafton 10-15

Nyårsdag stängt

NU 799KR

Varor för halva priset
HALVA
PRISET

BOHUS. Sill, skinka, 
köttbullar och mer där-
till.

Ett drygt 50-tal mat-
gäster njöt i fulla drag 
av jullunchen på Bohus 
servicehus.

Bakom arrang-
emanget stod Ale 
kommun tillsammans 
med frivilligarbetare.

Det var några ur personalen 
som kom med idén att anord-
na en jullunch för hemtjänst-
tagare och boende på service-
huset i Bohus. 

– Jag tyckte att det var ett 
suveränt initiativ, så jag gav 
klartecken direkt, förklarar 
enhetschef Lisbeth Olsson.

Ale Matservice fixade 
maten. Traditionell julmat 
var beställd och när tallri-
karna dukades in på borden 
spred sig förnöjsamheten i lo-

kalen.
– Vilken respons! Gen-

svaret blev fantastiskt och nu 
hoppas vi att göra detta till 
en tradition. Matgästerna är 
själva med och betalar kala-
set, men själva grejen att få ta 
del av gemenskapen betyder 
så oerhört mycket, förklarar 
Lisbeth Olsson.

Efter måltiden förhöjdes 
stämningen ytterligare då lu-
ciatåget från Paradisets för-
skola gjorde sin entré. Upp-
trädandet avslutades med 
allsång då såväl ung som 
gammal stämde upp i ”Nu 
tändas tusen juleljus”. 

– Äldrevården debatteras 
flitigt i media just nu och då 
känns det väldigt positivt att 
vi i Ale kommun kan föregå 
med det här goda exemplet 
för våra vårdtagare, avslutar 
Lisbeth Olsson.

JONAS ANDERSSON

Jullunch på Bohus servicehus
Dukat till fest. Julbordet på Bohus servicehus var mycket uppskattat.


