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KILANDA. Sanna 
Johansson vill göra 
skillnad och drömmer 
om att jobba som am-
bulanssjuksköterska.

I lördags spred hon 
ljus över Furulund när 
hon kröntes till Ales 
60:e lucia.

Ända sedan i september har 
luciakandidaterna övat på 
julsångerna och när krö-
ningsdagen äntligen kommit 
var det en smickrad Sanna 
Johansson som fick äran att 
bära ljuskronan.

– Jag är både överraskad 
och överväldigad, säger hon 
till Alekuriren.

Hon beskriver sig själv 
som en glad, snäll, omtänk-
sam och utåtriktad person. 
Hennes val av framtidsyrke 
är därför inte helt överras-
kande. 

– Efter gymnasiet vill jag 
läsa vidare till ambulans-
sjuksköterska, det är något 
jag velat göra länge. Jag vill 
jobba med människor och 
göra skillnad, även om det 
också innebär ett tufft arbete.

Nu läser hon andra året på 

Vård- och omsorgsprogram-
met på Ale gymnasium och 
har fullt upp med såväl plugg 
som praktik. På fritiden är 
det kompisarna som gäller 
och hon har även planer på 
att börja spela fotboll igen.

– Jag har tidigare varit 
målvakt och nu är jag sugen 
på att ta upp det igen.

Sången har en betydande 
roll i Sannas liv och till var-
dags sjunger hon i kören 
Paus i Guntorps missions-
kyrka. 

Hon hade länge funderat 
på att söka till Ale Lucia och 

när hon väl skickade ansökan 
fick hon en glad överrask-
ning.

– Det visade sig att en 
gammal klasskompis, Eline 
Lindberg, också hade sökt 
och det blev en kul grej som 
gjorde att vi fick upp vänska-
pen igen. 

Nu ser hon mycket fram 
emot att få lite lugn och ro 
och fira jul med familjen. 

– I år ska vi hälsa på min 
morbror i Göteborg på jul. 
Det ska bli skönt att få vara 
ledig. 

JOHANNA ROOS

Sanna Johansson är Ale 
Lucia 2012 och hon beskri-
ver sig som en helt vanlig 
tjej, men som ändå vill 
göra skillnad. Det kommer 
hon defi nitivt att göra den 
närmsta tiden

Lucia med stort hjärta
SANNA JOHANSSON

Ålder: 17
Bor: Kilanda
Gör: Läser andra året på Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium
Familj: Mamma Annica, pappa 
Conny, systrarna Amanda 14 och 
Mathilda 12
Intressen: Vänner, fotboll, kyrkan 
och sjunga
Dold talang: Har nått framgångar 
som fotbollsmålvakt
Drömmer om: Att bli ambulans-
sjuksköterska
Vill inte vara utan i jul: Äggost
Bäst på julbordet: Äggost och 
brysselkål
Favoritjulsång: ”Det strålar en 
stjärna”

ALAFORS. Det var en 
folkpark i vacker vin-
terskrud.

Inramningen till Ahla-
fors IF:s julmarknad i 
Furulund var sagolik.

Samtidigt var det 
jubileum när Sanna 
Johannson från Kilanda 
kröntes till Ale Lucia – 
den 60:e i ordningen.

Frågan är om Ahlafors IF:s 
julmarknad i Furulundspar-
ken någonsin bjudit på bättre 
förutsättningar än vad som 
var fallet i lördags. Det var 
förvisso aningen kallt, men 
stämningen gick nästan att 
ta på. Snön låg vit både på 
backen och på träden, mar-
schallerna lyste upp decem-
bermörkret och doften av 
varm glögg spred sig bland 
besökarna.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget! Det kom 
och gick folk hela tiden 
och sammantaget var nog 
besökssiffran ungefär som 
tidigare år, förklarade Britt-
Marie Gustavsson i AIF:s 
julmarknadskommitté.

Det rådde full aktivitet i 
de olika lotteristånden och 
många gick hem med vinster 
under armen. För de allra 
minsta fanns en fiskdamm 
där det nappade hela tiden. 
Bredvid stod systrarna Ulla 
och Lena Rhodén Anders-
son och sålde souvenirprylar 
för AIF:s räkning.

– 2013 fyller Ahlafors IF 

100 år och det ska minsann 
synas i samhället. Idag säljer 
vi mössor och halsdukar till 
våra supporters, sade Ulla.

Som traditionen bjuder så 
avrundades marknadsdagen 
med högtidlig kröning av Ale 
Lucia. Kandidat nummer 
två, Sanna Johansson, fick 
ljuskronan på huvudet med 
hjälp av fjolårets lucia, Malin 
Haarala, och lussemamman 
Gunilla Johansson.

Det blev på alla sätt ett 

värdigt jubileumsarrang-
emang för Ale Lucia och 
sången som Sanna Johansson 
och hennes tärnor framförde 
var högklassig.

Gun-Britt Olsson,
Nol

– Idag har vi åkt runt. Vi 
har varit i både Nödinge 
och Älvängen. Det har 
varit väldigt kul och 
mycket folk i rörelse.

Andreas Pusterli,
Bohus

– Jag har varit i Bohus 
centrum och tittat på 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson. Min syster 
Nathalie är lite kär i 
Anton…

Johnny och
William Pielström,
Skepplanda

– William har spelat 
innebandy på förmid-
dagen och sedan har vi 
tittat runt på Älvängens 
julmarknad.

Robert Andersson- 
Westlund,
Skepplanda

– Jag körde ett gymping-
pass på Ale Torg inför 
publik. Det var en härlig 
stämning och det var 
svårt att tro att det var 
söndag, det kändes sna-
rare som en lördagkväll 
runt elvasnåret…
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Lucian och hennes tärnor bjöd på vacker sång i Furulundsparken.

Sara Edfeldt, 6 år från Ala-
fors, hade tur i lotteriet. Luciakandidaterna var med och ledde dansen kring granen.


