
alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 50  |   2013SPORT24

ÄLVÄNGEN. Arbetet med 
att iordningställa busshåll-
platsen vid Handelsplats 
Älvängen är nu i full gång. 
Projektet beräknas vara 
klart i slutet av den här 
veckan.

– Hållplatsen kommer 
att bli tillgänglighetsanpas-

sad och ha en gångväg, som 
följer vägen ända bort till 
infarten så att resenärerna 
kan ta sig säkert till vårdcen-
tralen, förklarar Sebastian 
Svedgren på Ale kommun.

Hållplatsen byggs som 
ett så kallat timglas med 
väderskydd åt båda hållen. 

Busslinje 434 kommer att 
trafikera den.

– Övriga bussar kommer 
att köra Göteborgsvägen, 
det vill säga insidan. Bus-
sarna det gäller är 431 och 
421.
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Ny hållplats vid Handelsplats Älvängen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. I minst 
sagt skiftande väderlek 
genomfördes årets jul-
marknad i Älvängen.

Det började med snö 
och slutade med slask.

Vädret till trots in-
fann sig en julstämning 
i samhället.

Nu finns det ju inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder. För 
den som klätt sig rätt fanns 
det mycket att glädjas åt under 
söndagens julmarknad. ICA-
handlare Mauritz Wennberg 
överlämnade till exempel 
en check på 47 000 kronor 
till jublande barn i Ale HF, 
Skepplanda BTK och Älv-
ängens IK. Pengarna kommer 
från den sponsorkasse som 
kunderna kan välja att köpa 
när de handlar på ICA Super-
market i Älvängen.

Juniorvärldsmästaren i 
trial, Eddie Karlsson, fanns 
på plats och pratade motor-
sport med intresserade. När 
snön föll inledningsvis fanns 
13-årige ”ingenjören” Martin 
Johansson på plats med sin 
egentillverkade cykelplog.

– När det är riktigt kallt 
och snön ligger som puder 
fungerar den alldeles utmärkt, 
berättade Martin för tidning-
ens utsände.

Marknaden avslutades som 
vanligt med en spännande 
dragning i Handla-och-vinn-
lotteriet. Denna gång var det 

Philip Jonsson från Hisingen 
som fick betalt för resan till 
Älvängen. Hans lottnummer 
betydde en ny platt-tv.

– Ja, det var verkligen tur. 
Jag köpte ett par handskar 
på Manufakturen och fick tre 
lotter. Tänk att jag vann på en 
av dem. Det passade väldigt 
bra dessutom, eftersom jag 
inte hade någon egen tv. Jag 
har tittat på min sambos, men 
nu kan vi sälja den, berättar 
Philip Jonsson strålande glad 
och skickar dessutom en häls-
ning.

– Det var första gången jag 
var på Älvängens julmarknad, 
men jag kommer garanterat 
tillbaka. Det var väldigt trev-
ligt och sen vill jag hälsa till 
alla jag känner och önska dem 
en riktigt god jul.

Johan Schough, 7, fick prov-
sitta juniorvärldsmästaren 
Eddie Karlssons trial.

Tomten (Joakim Hylander) fick ta emot många önskelistor. 
Här är det Elias Norberg, 7, Melvin Berggren, 8, och Joel 
Steen, 7 år, som överlämnar sina alster.

Glad göteborgare. Philip Jonsson var och hälsade på sam-
bons föräldrar i Älvängen. Det blev en tur till julmarknaden 
också. Den skulle löna sig. I slutet på marknaden drogs 
vinstlotten till en LG 42” platt-tv och döm av Philips förvå-
ning när han såg att siffrorna stämde överens med hans lott. 
Teven kommer väl till pass på Hisingen, då paret bara hade 
en äldre apparat.

Tvillingarna Klara och Linnéa Meyer-Gross 9 år fick en ridtur 
i snövädret på hästarna Teddy och Blesi med skötarna Jes-
sica Erning och Ellen Skoglund.

Ale Lucia med tärnor uppträdde i centrum och tomten lyss-
nade han också…

Sportlife bjöd på uppvisning och inspirerade till träning.

Martin Johansson, 13, visade 
upp en egentillverkad cykel-
plog som fungerar alldeles 
utmärkt, särskilt i riktig kyla 
med pudersnö!

ICA-handlaren Mauritz Wennberg överlämnade en symbolisk 
check på 47 000 kronor till representanter för de tre för-
eningarna, Skepplanda BTK, Älvängens IK och Ale HF. Från 
vänster: Ida Eklund, Alfred Fritzson, Filiph Lysholm, Oscar 
Lindo, David Lysholm och Hannes Berggren.

En våt julmarknad!

www.skepplanda.se

JUL PÅ FORSVALLEN
Söndag 15 december kl 15-18

Besök av Ale Lucia med tärnor (kl 16). 
Granförsäljning. 

Tipspromenad för stora och små. 
Julfika & glögg. 

Julklappslotteri och chokladhjul. 
Försäljning av hembakat. 

Tomten tar emot barnens önskelistor.

Varmt välkomna hälsar
Skepplanda BTK:s föräldraförening

OBS! Endast kontant betalning! 
Vi säljer även Alehäften i samarbete med:
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