
NÖDINGE. Marie Wes-
tergren och Jonny 
Johansson blev den 
lyckliga vinnaren i Ale 
Torgs jullotteri.

Vinsten var att fylla 
en kundvagn på Ica 
Kvantum under tre 
minuter.

Med bland annat en 
matberedare i vagnen 
hann paret få ihop 
varor för 5499 kronor.

Några dagar före jul fick vin-
naren av Ale Torgs jullotte-
ri hämta ut sitt pris – ett race 
med kundvagn på Ica Kvan-
tum under tre minuter. Marie 
Westergren och Jonny Jo-
hansson från Älvängen kände 
sig hemma i butiken och 
visste vad som gällde. Siktet 
var inställt på en ny matbere-
dare och den infriades tidigt.

– Jättekul och det här blev 
ju riktigt bra, konstaterade de 
båda.

2011  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 3

�
GÖTEBORGSV. 45, TROLLHÄTTAN • 0739-532811 • TELEFONTIDER: TIS-FRE 8-17, LÖR 9-13

Nu fl yttar jag min verksamhet till 
Trollhättan och vill därför passa på att 

TACKA ALLA 
MINA KUNDER
och välkomnar er till mina nya lokaler på 
Göteborgsvägen 45 i Trollhättan där jag 
öppnar i början av februari.

/ Per Karlsson - ortopedskotekniker

Vi kör på som 

vanligt i Älvängen 

t.o.m. 25/1. 

Välkommen att 

boka tid på 

0739-532811

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v3. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

VINN BILJETTER TILL VÅR EGEN 
VIP-VISNING AV TRASSEL!

Kom in på lördag och gå tipspromenaden och du har chansen!
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Med ICA Kvantum
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Tre intensiva minuter på Ica Kvantum Ale Torg. Marie Westergren och Jonny Johansson 
vann det åtråvärda priset i företagarföreningens jullotteri.

Shoppade för 5499 på tre minuter

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Marie Westergren och Jonny Johansson från Älvängen pose-
rade stolt med kvittot som förkunnade att de lyckats handla 
för 5499 kronor på tre minuter.

FÖRENINGSBIDRAG
Styrelsen för Vaknafonden sammanträder tisdag 8 februari. Fram till dess kan 
föreningar i Ale kommun ansöka om ekonomiska medel till nya aktiviteter för 
barn och unga. Ansökningshandlingar hittar du på www.vakna.ale.se välj 
Stödföreningen Vaken.

Ansökan skickas till: Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen. "Märk Vaknafonden".


