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Handlade en tv och fi ck en på köpet. Ove Järvholm från 
Skepplanda köpte en tv tidigare på dagen hos Ale Radio 
för att senare på eftermiddagen kamma hem det åtråvärda 
förstapriset i Handla & Vinn-lotteriet.

Tomten Joacim Hylander fi ck besök av Lina Nordgren, 4 år, 
Emma Jonasson, 6, plus tvillingarna Linn och Ella Skånberg, 4.

ÄLVÄNGEN. Perfekta 
förutsättningar och ett 
stort engagemang.

När företagarför-
eningens ordförande 
i Älvängen, Helena 
Urdal, skulle samman-
fatta årets julmarknad 
blev hon först stum.

– Det var bara så fan-
tastiskt, bättre än den 
bästa av drömmar!

Älvängen drog vinstlotten 
och fick vara skådeplats för 
den officiella invigningen av 
BanaVäg i Väst i Ale. Lasse 
Kronér och schlagerdrott-
ningen Jessica Andersson 
var naturligtvis tunga drag-
plåster även till årets jul-
marknad. Det fanns en oro 
för att scenen som normalt 
är mitt i centrum, men som 
nu placerats vid resecentrum, 
skulle komma för långt från 
handelsstråket.

– Fast det blev ju så bra! 
Nu frigjordes också attraktiv 
yta inne i centrum, där våra 
föreningar gör ett otroligt 
arbete. Jag beundrar alla 
dessa ideella krafter som 
bidrar med så mycket energi 
och glädje i att förverkliga 
Älvängens julmarknad. För 
dem är inget omöjligt, alla 
problem som uppstår löser 
de. Vi är så tacksamma! 
utbrast Helena Urdal.

Invigningen av Alepen-
deln fick också till följd att 
många nya besökare gästade 
arrangemanget.

– Många butiksinneha-
vare har vittnat om samma 
sak, ansikten de aldrig sett 
tidigare var i Älvängen. Men 
framför allt var alla gamla 

kunder tillbaka. Jag tror de 
har väntat på den här dagen 
när allt skulle vara klart. Nu 
var alla leenden där igen och 
stämningen ute på gatan var 
euforisk, menade Helena 
Urdal.

Stämningen och miljön är 
faktorer som Älvängens före-
tagarförening jobbat aktivt 
med. Bland annat har en jul-
belysning monterats i träden 
längs Göteborgsvägen. På 
utvalda platser placerades 
också eldkorgar ut.

– Det var både stämnings-
höjare och nödvändiga vär-

mekällor. Det gick åt mycket 
ved! Många har också spon-
tant och mycket positivt 
kommenterat vår satsning 
på julbelysningen som för-
eningen har genomfört 
med hjälp av ett antal extra 
sponsorbidrag från generösa 
medlemmar, berättar Helena 
Urdal och tillägger:

– Jag tror de känner sig 
lite stolta över att bo i Älv-
ängen när de ser att det 
händer saker och att vi satsar 
på att utveckla orten. Jag 
håller dessutom med dem, i 
söndagskväll var jag enormt 

stolt över vad vi företagare 
kan åstadkomma tillsam-
mans med föreningslivet. Vi 
är verkligen starka när vi går 
samman.

De mest erfarna handlarna 
talar om arrangemanget som 
”en alla tiders julmarknad”. 
Kunde den nya epoken få en 
bättre början?
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ett nytt Älvängen. Företagarföreningen i Älvängen har satsat på julbelysning och responsen lät inte vänta på sig.

ÄLVÄNGEN. Det var tre 
lyckliga vinnare som 
tog emot sina priser i 
Handla & Vinn-lotteriet.

Gladast av dem alla 
var Ove Järvholm som 
kammade hem första-
priset – en 42 tums 
LCD-tv.

– Jag köpte en tidi-
gare idag, så nu har 
jag två nya apparater, 
skrattade Ove.

Dragningen av Handla & 

Vinn-lotteriet tilldrar sig 
alltid stor uppmärksamhet 
och många hoppades på en 
tidig julklapp när företa-
garföreningens ordförande 
Helena Urdal skulle till att 
förkunna pristagarna.

För varje handlad hund-
ralapp i Älvängens butiker 
erhåller kunderna en lott i 
retur. För att ha chans till 
storvinsten krävs det också 
att man är på plats när det 
vinnande numret ropas ut. 
Det var Ove Järvholm som 

på lottnummer 62 257 förä-
rades förstapriset.

– Jag var på Ale Radio och 
köpte en 48-tummare tidi-
gare idag vilket genererade 
en hel del lotter. Nu blir det 
till att slänga ut den andra 
gamla ”tjock-tv:n” också, 
som hade fått vara kvar ett 
tag till annars, säger Ove.

Nu vet du vad du ska 
göra under julledigheten?

– Ja, titta på tv. Det är bara 
hoppas att det kommer några 
intressanta program.

Andrapriset, en heldag i 
Alebacken, gick till Marcus 
Hagberg från Skepplanda.

– Jag älskar att åka skidor 
och besöker Alebacken titt 
som tätt. Det var ett jättebra 
pris att vinna, konstaterade 
Marcus.

Tredjepriset, ett present-
kort på 1 600 kronor, tillföll 
Carl-Olof Wall, Hålanda.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ove köpte och vann en tv

Blue’ N joy var både här och där. Ales 
populära sångfåglar höll stämningen 
på topp.

Thomas Johansson och Christina 
Johansson från Lödöse fi ck kaffe av 
Svenska kyrkans vikarierande kyrko-
herde Per Martin Andersson.

Jennie Frank
Älvängen

– Jag både bor och jobbar i 
Älvängen så jag åker inte så 
långt, men de gånger man ska in 
till Göteborg kommer man nog 
att ta pendeln. Är det sådant 
här väder så vill man helst ställa 
bilen hemma. 

Dennis Ståål
Trollhättan

– Det blir oerhört positivt. 
Restiden mellan Trollhättan 
och Göteborg kortas ner 
rejält. Trängselskatten är 
ytterligare ett motiv för 
att ställa bilen. Nu blir det 
tåget som gäller.

Lena Svanström
Skepplanda

– Det är väldigt bekvämt 
och jag kommer njuta när 
jag väl sitter på tåget, men 
det blir ett byte i Älvängen 
så jag kommer nog sakna 
Lila Express ett tag.

Emelie Larsson
Älvängen

– Jag jobbar i Angered så 
jag kommer att ta pendeln 
till Gamlestaden och sedan 
åka spårvagn en hållplats. 
Det bli jättesmidigt och jag 
tycker att det är en positiv 
förändring.
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