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GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!

23/12 - 6/1 HAR VI STÄNGT

Bilverkstad

Rydéns Bil
GRÖNNÄSSKEPPLANDA

23/12 och 30/12 stänger vi kl 15.00.
Röda dagar stängt. I övrigt har vi öppet 

som vanligt 09-18 fredagar 09-16 (lunchstängt 
12-13)

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbror.se
E-post: info@kbror.se, Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

God Jul & 
Gott Nytt År

SKEPPLANDA. En ny 
tradition har startats.

I söndags firades Jul 
på Forsvallen för allra 
första gången, men 
det kommer att bli en 
fortsättning.

– Räkna med att vi 
kommer tillbaka nästa 
jul, men innan dess ska 
vi arrangera Påsk på 
Forsvallen, säger Åsa 
Arrhenius i Skepplanda 
BTK:s föräldraförening.

Marschallerna och eldkor-
garna lyste upp decem-
bermörkret på Forsvallen. 
Mycket folk kom för att 
ta del av den julstämning 
som hade skapats i och runt 
klubbhuset.

– Vi är supernöjda! Det 
kom fram så många glada 
besökare och då är det värt 
allt slit som är före och efter 
ett sådant här arrangemang, 
säger Åsa Arrhenius.

Uppe i speakerbåset 
vid konstgräsplanen hade 
tomten tagit plats. Barnen 
stod i kö för att få överlämna 
sin önskelista och i gengäld få 
lite godis i retur.

– Här verkar finnas många 
snälla barn, konstaterade 
tomten.

Ale Lucia gjorde ett upp-
skattat besök. Det var stäm-
ningsfullt när tåget tog plats 
på altanen och framförde 
några av de mest älskade jul-
visorna.

Granförsäljning, lotterier 

och chokladhjul var några av 
de aktiviteter som förekom 
på Forsvallen denna sön-
dagseftermiddag samt tips-
promenad som genererade 
flera glada vinnare.

JONAS ANDERSSON

Malva och Elin lämnade sina önskelistor till tomten.

Gott om hembakat fanns att fynda på Forsvallen i söndags.

Chokladhjulet snurrade när 
Jul på Forsvallen firades på 
tredje advent.

Krister Toomar avnjöt kaffe 
och lussekatt i klubbhuset.

Lyckad premiär av Jul på Forsvallen
Under julhelgen är vår butik öppen som 

vanligt, vi har dock begränsat utrymme i 
verkstaden pga ombyggnad och renovering.
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