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NÖDINGE. Julklappsbor-
det på Ale Torg slog nytt 
rekord i lördags.

Kön ringlade sig lång 
till det generösa bordet, 
där alla som hinner 
fram i tid garanteras en 
julklapp från handlarna 
på torget.

– 415 klappar hann vi 
slå in i år och det är hur 
kul som helst att se det 
stora intresset för even-
tet, säger ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Det gäller att vara ute i tid 
om man vill vara säker på 

en julklapp. Pia och dottern 
Ebba Ramström från Nö-
dinge var på plats strax före 
elva, en dryg timme innan 
startskottet.

– Jag visste vilket paket 
jag skulle välja, det största så 
klart, säger Ebba säkert när 
hon blev först att få gå fram 
till julklappsbordet på Ale 
Torg.

– Jag hoppas det är en lek-
sak!

Rasim, Saranda, Medi-
na, Mosil och Geve från 
Nödinge var också tidigt på 
plats.

– Vi ville vara först och det 
var ju riktigt nära. Det är en 
trevlig tradition och vi bru-
kar alltid vara här, säger Ra-
sim till lokaltidningen.

Gladast av alla på torget 
denna dag lär familjen Lund-

mark ha varit. I ett av pake-
ten som de bar med sig hem 
fanns det åtråvärda present-
kortet på 5000 kronor – fritt 
att disponera på Ale Torg. 
Med 415 julklappar skänkta 
från företagarföreningens 
medlemmar lyckades många 
av de köande få gå hem med 
en klapp under armen.

Thomas Olesen och 
tomten Tobias Hellman 
samlade in önskelistor från 
alla barnen. Lördag 20 de-
cember delar tomten ut 
julklappar till tio vinnare 
i ”Önskeklappen”. Övriga 
som dyker upp får en chok-
ladtomte. Nu på onsdag sker 
också dragningen i vem som 
har vunnit chansen att shop-
pa loss med en kundvagn 
under tre minuter på ICA 
Kvantum.

Ebba och Pia Ramström från Nödinge var först ut att välja julklapp när Ale Torgs företagarfören-
ing öppnade upp sitt årliga julklappsbord.

Vinnare! Familjen Lundmark vann den åtråvärda presentchecken på 5000 kronor som låg i ett av 
paketen.
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Julklappsjakt.

En paprICA som gjorde ett oväntat besök i tomtevagnen. En rekordlång kö som aldrig tog slut. 415 julklappar, så lyder det nya rekordet.

Thomas Olesen och tomten Tobias Hellman samlade önskelistor. Populärt som alltid när företagarföreningen genomför sitt årliga julklappsbord.
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