Barn önskar TV- och dataspel i brev till Tomten
Varje år får Tomten i Tomteboda omkring 100 000 brev från barn över hela världen. Många av breven innehåller önskningar som barnen
hoppas få uppfyllda. Årets topplista innehåller mest leksaker, men barnen önskar sig även kläder, instrument och husdjur.
Bland TV-spelsplattformarna dominerar Nintendo Wii och Nintendo DSi och när det handlar om Lego nämns Star Wars och Lego City på många önskelistor.
Förra årets favoriter Pokémon, Pet Shop och My Little Pony är inte lika vanligt förekommande på den här julens önskelistor. Precis utanför årets tio-itopplista kommer Barbie, dator och mobiltelefon.
– Omkring 100 000 brev har kommit till Tomten i år och för många barn kan det vara det första brevet de någonsin skrivit, säger Anette Eriksson, Postens
julinformatör.
I Västra Götaland och Skåne län ligger leksaksfordon i topp. Med på tio-i-topplistan för Västra Götaland är även pengar, dator och mobiltelefon. I Skåne län
kommer Barbie och Hello Kitty högt upp på önskelistorna, medan Lego ligger i topp för barnen i Stockholms län. Husdjur, tv- och dataspel kommer på delad
andra plats i Stockholms län där iPhone är en önskning som är ny på listan för i år.
Tio-i-topplista* julklappsönskningar 2010
1. TV- och dataspel (inkl spelkonsol)
2. Lego
3. Leksaksfordon (bil, tåg, båt, helikopter m.fl.)
4. Kläder
5. Husdjur
6. Gosedjur
7. Docka och tillbehör(dockvagn, dockskåp, dockkläder osv.)
8. Filmer
9. Radiostyrt fordon
10. Instrument
Ett nytt inslag är presenter som gör gott för andra som pengar att ge bort i välgörenhet, sluta röka-piller eller en soffa till mamma. Bland dem som önskar
sig ett husdjur vill de flesta ha en hund men det finns även mer annorlunda djur på önskelistorna som vit fjälluggla, krokodil, hummer och farliga fiskar.
I år finns också önskningar om ett eget träd, fiskudde, egen sylt, en chipsmaskin, städerska, en årsförbrukning av vattenmelon och ett syskon. En pojke
som skrivit till Tomten bryr sig mindre om innehållet och vill helst av allt ha paket ända upp till taket.
Bildexempel på önskelistor bifogas.
*Listan är baserad på 1000 slumpmässigt utvalda önskelistor som skickats till Tomten i Tomteboda under 2010.
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