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NÖDINGE. Kön ringlade sig som 
vanligt mycket lång när Ale Torgs 
företagarförening dukade upp sitt 
traditionsenliga julklappsbord.

I år fanns det hela 410 klappar att 
välja bland.

Familjen Salihovic köade i en och 
en halv timme för att inte gå miste 
om ett paket.

Väderrusket till trots vallfärdade aleborna till 
Ale Torgs julklappsbord i lördags. Kön var 
rekordlång, men det var också antalet paket. 
Företagarföreningens eldsjälar hade slagit in 

inte mindre än 410 julklappar, där värdet på 
klapparna varierade från 100 till högvinsten 
på hela 5 000 kronor.

Lotterna till julklappsbordet var således 
inte särskilt svårsålda. Längst fram i kön stod 
Sejad Salihovic med sönerna Elnedin och 
Selmedina.

– Jag hoppas det är ett TV-spel, sa en för-
väntansfull Elnedin.

Faktum var att de väntade i över en och en 
halv timme för att känna sig garanterade en 
lott.

– Vi hörde att det var väldigt populärt och 
det här var första gången för oss så vi var ute i 

god tid, sa pappa Sejad.
Ale Lucia var också på plats, liksom tomten 

och en stor portion julstämning.
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Glädje! Sällan har så många julklappar skådats på en och samma 
gång, på ett och samma ställe. Ale Torgs företagarförening har hittat 
en aktivitet som skapar både kö och förväntan.

Familjeglädje. Pappa Sejad Salihovic med sönerna Selmedina och 
Elnedin stod längst fram i kön till Ale Torgs populära julklappsbord, 
inte så konstigt heller, de var på plats redan en och en halv timme 
innan aktiviteten startade.

410 julklappar med hemligt innehåll med ett 
varierat värde mellan 100 och 5000 kronor.
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Populärt julklappsbord på Ale Torg
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Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör


