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NÖDINGE. I tisdags vi-
sades Postkodlotteriets 
tv-program Deal or No 
Deal med miljonjakten 
i TV4. 

Högsta vinsten i varje 
program är 10 miljoner 
kronor som en person 
i studion har chans att 
vinna. 

Fem lottköpare från 
Nödinge fanns med i 
förra veckans program, 
men någon större lycka 
hade de inte.

I Deal or No Deal med mil-
jonjakten är det Postkodlot-
teriets lottköpare som sitter 
i studion. Publikplatserna 
lottas ut och på plats i var-
je program finns totalt 40 
lottköpare från åtta olika 
postnummer. I tisdags fanns 
en kvintett från Nödinge, 
postnummer 449 35, på plats 
i studion. Lottköparna fick 
också ha med sig varsin en 
vän.

Hemliga belopp
Tv-programmet består av 
tre delar. I den första delen 
slumpas åtta lottköpare fram 
ur studiopubliken, en från 
varje postnummer, som möts 
i ett utslagningsmoment. En 
av dessa åtta personer går vi-
dare till del två där han eller 
hon får spela finalspelet och 
har chans att vinna 10 miljo-
ner kronor. De sju som åker 
ut i detta moment vinner 10 
000 kronor, 20 000 kronor 
eller 40 000 kronor beroen-
de på hur tidigt de åker ut. 

Efter ett utslagsmoment 
är det dags för finalspelet 
där finalisten får välja en av 
26 väskor. Väskorna innehål-
ler hemliga belopp mellan 
1 krona och toppvinsten på 
10 miljoner kronor. I spelet 
väljer deltagaren bort väska 
efter väska och får regel-
bundet bud från banken som 
vill köpa deltagarens väska. 
Spelet pågår tills dess att 

deltagaren gör en deal och 
tar bankens bud, eller står 
kvar med värdet i den egna 
väskan. 

I den tredje delen, som 
lottköparna spelar hemifrån, 
vinner den person som först 
får en full spelbricka. Samt-
liga lottköpare i den postko-
den får dela på samma belopp 
som finalspelaren vinner i 
studion, men alltid minst en 
miljon kronor. De överraskas 
hemma av en vinstutdelare 
och ett tv-team. 

Nödinges representanter 
i studion hade ingen större 
lycka. Nives Skaro, som var 
ombud för en annan, var den 
enda att nå slutomgången. 
Nives svarade rätt på första 
frågan, men åkte sedan ut på 
den andra av totalt fyra. Där-
med fick hon nöja sig med 20 

000 kronor.
Göran Holmberg, en av 

de medverkande Nödinge-
borna, var trots de uteblivna 
pengarna tillfreds med vis-
telsen i huvudstaden.

– Det blev en trevlig över-
nattning på Sheraton med 
väldigt god mat. I studion 
förärades vi dessutom en 
present med diverse teknik-
prylar, berättar Göran.

Är du en trogen köpare 
av Postkodlotteriet?

– Ja, jag har haft lotter de 
senaste sex åren. För några 
år sedan hade jag turen att 
kamma hem 400 000 kronor 
och därutöver har det blivit 
några småvinster, avslutar 
Göran Holmberg.

JONAS ANDERSSON

– Men storvinsten uteblev
Nödingebor spelade om miljoner

I förra veckan medverkade ett antal Nödingebor i TV 4-pro-
grammet Deal or no deal med miljonjakten.
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Torsdagen den 4 decem-
ber var det dags för den 
traditionella julgröten på 
hembygdsgården Grönköp 
där hjälpsamma medlemmar 
i Skepplanda Hembygdsför-
ening, som har engagerat sig 
i föreningens arbete på olika 
sätt under året, var inbjud-
na till julfest. De bjöds på 
glögg och pepparkakor och 
därefter risgrynsgröt, skinka 
och hembakat vörtbröd. 

Det var en härlig stäm-
ning i det gamla sockenma-
gasinet på hembygdsgården 
när alla aktiva med respek-
tive träffades så här i advent 
för att smaka på julens 
godsaker. Adventsljusstakar-
na i fönstren bidrog med sitt 
varma sken till att alla kom 
i julstämning. Föreningens 
ordförande Sten Olsson 
tackade för allas insatser 
under årets evenemang 
och hälsade välkommen till 

bords. Hembygdsförening-
ens Erna Johansson hade 
även i år lyckats med både 
risgrynsgröten och brödet. 
Allt smakade fantastiskt.

Framåt kvällen var det 
dags för lotterier och många 
fina vinster skulle lottas 
ut. Det var mycket skratt 
och glam och lotterna 
hade en strykande åtgång. 
Vinnarna fick gå fram 
och välja en vinst från det 
dignande vinstbordet. För 
lottdragningen ansvarade 
föreningens medlemskassör 
Sven-Erik Björklund.

Samtliga ledamöter i 
styrelsen var mycket nöjda 
med kvällen och ser fram 
emot nya utmaningar under 
kommande år. Styrelsen 
hoppas att alla engagerade 
och hjälpsamma medlemmar 
fortsätter sitt viktiga arbete 
med de evenemang som 
föreningen arrangerar. Det 

är valborgsmässofirande, 
midsommarfirande, och 
den årliga hembygdsdagen 
i september vilken är höjd-
punkten. 

Arrangemangen har fö-
regåtts av mycket planering 
och stora arbetsinsatser av 
alla inblandade, en särskild 
eloge går till föreningens 
Gun-Britt Eliasson som 
samordnar med den äran. 
Skepplanda hembygdsför-
ening består av eldsjälar som 
brinner för verksamheten 
och lägger ner mycket tid 
och engagemang för att 
vårda vårt kulturarv. Alla är 
hjärtligt välkomna att delta 
i föreningen på olika sätt, ta 
del av glädjen och att njuta 
av den vackra miljön på vår 
fina hembygdsgård Grön-
köp.

Siv Grahn

Jultradition på Grönköp

FANTASTISKT ERBJUDANDE TILL 
ALLA ALE KOMMUNS BUTIKER!
Gratis medlemskap fram till 2016 för din butik på  
ButikerLevererar.se då medlemskap tecknas under 

 
i webbshoppen. 

Butiker Levererar i Sverige AB grundades  
i Ale kommun. Var med oss och starta upp.

ButikerLevererar.se Vi vill visa vad 
organisationen har att erbjuda för hela landet.

1.  Handla i lugn  
och ro

2.  Vi levererar  
hem till dig

3.  Bekvämt, snabbt  
och enkelt

VAR MED OCH STARTA SVERIGES 
STÖRSTA ONLINEHANDEL!

butikerlevererar.se
info@butikerlevererar.se
Tel: 0708-59 97 97
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