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ÄLVÄNGEN. Änglar hör 
julen till.

Två blåvita sådana 
landar i Älvängen på 
söndag.

IFK-spelarna Gustav 
Engvall och Emil Sa-
lomonsson förgyller 
Älvängens julmarknad 
med sin närvaro.

IFK Göteborg avslutade 
årets allsvenska på ett for-
midabelt sätt och knep sto-

ra silvret bakom suveräna 
Malmö FF. Två spelare som 
bidrog till Blåvitts framfart 
under hösten var kantlöpa-
ren Emil Salomonsson och 
18-årige supertalangen, for-
wardsesset Gustav Engvall. 
Den sistnämnde slog till med 
ett hattrick i epilogen mot 
Halmstad BK.

På söndag gästar den 
blåvita duon Älvängens jul-
marknad. De kommer att 
återfinnas i Skepplanda BT-
K:s monter på handelsplat-

sen för att skriva autografer. 
Här finns också möjlighet 
att testa så kallad speedshoo-
ting med chans att vinna en 
fotboll som hela Blåvitts lag 
signerat.

Innan Gustav Engvall och 
Emil Salomonsson prome-
nerar bort till handelsplatsen 
kommer de att bli intervju-
ade på scenen utanför SE-
Järn. 

JONAS ANDERSSON

Änglar landar i Älvängen

Blåvitts stjärnskott Gustav Engvall kommer till julmarknaden på söndag. Han gör det i sällskap med 
lagkamraten Emil Salomonsson.
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SKEPPLANDA. Fjolårets 
succé upprepas.

Nästa söndag blir det 
Jul på Forsvallen.

En nyhet för i år är att 
lokala slöjdare och små-
företagare medverkar.

Skepplanda BTK:s föräld-
raförenings initiativ till jul-
marknad på Forsvallen förra 
året slog väl ut. Besökarna 
strömmade till i massor. I år 
finns också den lokala boule-
föreningen med som arrang-
ör.

– Vi har utvecklat firan-
det med ponnyridning och 
levande musik i form av 
Torsten & Kent. Dessutom 
kommer vi att ha ett antal 
slöjdare som ställer ut sina 
alster. Det finns plats för fler 
om någon skulle vara intres-
serad, säger Åsa Arrhenius i 
föräldraföreningen.

Glöggpromenad, jul-
klappslotterier för vuxna och 
barn, chokladhjul och för-

säljning av hembakat är an-
dra aktiviteter på program-
met. I tornet sitter tomten 
och tar emot barnens önske-
listor.

– Vi har också det stora 

nöjet att välkomna Ale Lu-
cia med tärnor. Det är ett 
stämningsfullt inslag som vi 
ser fram emot, avslutar Åsa 
Arrhenius.

JONAS ANDERSSON

Utvecklat julfirande på Forsvallen

Söndagen den 14 december frias Jul på Forsvallen.
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Antalet invånare i Ale ökar för varje år 
– det byggs och planeras för nya bostäder 

motorvägen tar oss allt närmare centrala 
Göteborg. För att fortsätta växa även i 
framtiden satsar vi stort på det viktigaste 
vi har – våra unga invånare.

Vi söker nu förskollärare som vill vara 
med och fylla framtidens kostym. Är du 
en av dem?

Läs mer och se fl er lediga tjänster 
på www.ale.se/ledigajobb

Vill du växa med oss?


