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SUBARU FORESTER är en crossover mellan sportkombi och SUV. Med 4-hjulsdrift och
Boxermotor kombinerar den sportbilsteknik med råstyrka och bjuder på riktigt kul körupp-
levelser, oavsett underlag.

Subaru Forester

ALLTID 4-HJULSDRIFT          BOXERMOTOR          3 ÅRS FRI SERVICE

Från 229.900:-

Forester 2.0X
BOXER-4:A PÅ 158 HK
STANDARDUTRUSTNING
• 4-hjulsdrift
• Farthållare
• Klimatanläggning
• Stereo/CD
• 4 st Airbags
• Whiplash-skydd
• Hög/låg-växel
• Fjärrstyrt centrallås
• Eluppvärmda back-

speglar och framruta
• Nivåreglering 

Forester 2.5XT
BOXER-4:A MED TURBO PÅ 230 HK
STANDARDUTRUSTNING 
LIKA 2.0X SAMT BL.A.
• 17" Aluminiumsportfälg
• Xenonstrålkastare

SUBARUS GARANTIPAKET:
3 år eller 10.000 mil Nybilsgaranti, 
12 års Rostskyddsgaranti, 
3 års Vagnskadegaranti, 
3 år eller 10.000 mil Lackgaranti, 
3 års Elektronikgaranti, 
3 års Vägassistans 
FRI SERVICE: 3 år eller vid 1.500, 
3.000, 4.500 mil.

Bränsleförbr. vid blandad körning, 9,3-10,7 l/100 km. Miljöklass 2005. CO2-utsläpp blandad körning 220-254 g/km. 
(enl. 99/102/EC). Bilen på bilden är extrautrustad.

Vard 9–18, Lörd 11–15 
Filaregatan 7, Kungälv 
0303-20 86 00 
www.kongahallabil.se

Byggd på sportbilsteknik

Tillhör du dem som vill prova på något nytt så bör 
du stifta bekantskap med en dansk hotellupplevelse 
som är lite utöver den vanliga. Radisson SAS Hotel i 
Silkeborg blev byggt år 2002 i stadens gamla pap-
persfabrik i Danmarks vackraste naturområden mitt 
på Jylland.

Radisson SAS Hotel i Papirfabrikken Silkeborg
Den gamla Pappersfabriken har 3 resturanger: 
Loungen, Brasseriet och Restauranten (samlade 
under titeln Michael D efter Papirfabrikkens grund-
läggare) samt den nya trendiga Restaurant 1a. De 
hör till stadens bästa restauranger och här finns 
uteservering i fint väder på träpromenaden. Hotellet 
har dessutom lobbybar med mat samt egen båtbryg-
ga vid å-promenaden. Alla rum har badrum, aircon-
dition, minibar, kaffe-/te-faciliteter, radio, telefon, 
trådlöst internet, satellit-TV och pay-TV.

Ankomstdatum:
Påsksemester: Ankomst i perioden 30.3.-14.4.2007.
Maj: 3. 4. 5. 16. 17. 18. 19. 25. 26. 27.
Höstlov: Ankomst i perio-
den 12.10.-20.10.2007.

Pris per. pers. i dubbelrum 999:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

designhotell i Silkeborg

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x kvällsmeny 

med sushi eller tapas

Barnrabatt:
(v. 2 betalande vuxna): 
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders säng. 
Max. 2 barn 6–14 år ½ 
pris i förälders rum.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

På designhotell i Danmark

Villa Pace är ett av de stora, vackra sommarpalatsen 
som i slutet av 1800-talet byggdes av anrika vene-
tianska adelsfamiljer och som fortfarande med sin 
arkitektur och historia bidrar till en stämning av 
norditaliensk lyx och flärd. Efter tre års renovering är 
palatset idag ett raffinerat 4-stjärnigt hotell omgivet 
av en härlig park med träd och palmer och beläget 
på rutten mellan Treviso (3 km) och Venedig (26 km). 
Här bor man mitt i Italiens mest besökta semesterre-
gion, Veneto, där sagoomspunna Venedig, Adriatiska 
havets stränder och Gardasjön är turistflaggskeppen 
och i norr kan man hitta Dolomiterna som är några 
av världens vackraste berg.

Villa Pace – Park Hotel Bolognese
Hotellet har en välrekommenderad restaurang med 
veranda ut mot parken. Här finns bar, bibliotek, 
rum m. öppen spis, tv-rum, hiss, solterrass och bub-
belbad, ångbad, bastu, solarium, fitnessrum samt 
utomhus uppvärmd och delvist övertäckt. Alla rum 
har badrum, hårfön, aircondition, minibar, modem-
förbindelse, telefon, satellit- och pay-TV.

Ankomstdatum:  
Juni:  6. 11. 16. 21. 26.
Juli:   1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug:  5. 10. 15. 20. 25. 30.
Sept:  4. 9. 14. 19. 24.

Pris per. pers. i dubbelrum 2.899:-
6 dagars semester på 

4-stjärnigt hotell i Preganziol, Italien

Villa Pace – Veneto och Venedig

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 3.949:-. Vuxen i extrasäng kr. 2.699:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 135:-. Pr. barn kr. 65:-.

Uppehållet inkluderar endast slutstädning. 
Enkelrum kr. 1.599:-. 
Extra dygn m. frukost kr. 450:-. Vuxen i extrasäng kr. 849:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-.  Pr. barn kr. 45:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
6–14 år 1/2 pris i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé

”Mr Tourette och jag”
NÖDINGE. Pelle Sand-
strak drar fulla hus 
varthän han drar fram.

Nästa måndag är det 
alebornas tur att få ta 
del av föreläsningen 
”Mr Tourette och jag”.

Sandstrak ska tala 
om annorlunda bete-
ende, tvångstankar, tics 
och magiska ritualer.

År 2000 startade Primärvår-
den, Ale kommun och Svens-
ka kyrkan en föreläsningsse-
rie för föräldrar i Ale. Före-
läsningarna har blivit oerhört 
uppskattade och när årets 
första arrangemang står för 
dörren utlovas ett intressant 
och på alla sätt underhållan-
de program.

– Den som känner till 
något om Tourettes syndrom 
vet säkerligen också vem Pelle 
Sandstrak är. Han har blivit 
en oerhört populär föreläsa-
re, inte bara i Sverige utan 
även på andra håll i världen, 
säger Gittan Björck Reinli, 
distriktssköterska på Älväng-
ens barnavårdscentral.

Det var Gittan Björck 
Reinli som fick upp ögonen 
för Pelle Sandstrak efter att 
ha läst en artikel i Värmlands 
Folkblad.

– Jag pratade med min 
syster som hade hört honom 
i Karlstad. Hon var överväldi-
gad, precis som alla andra som 
jag har pratat med och som 
har tagit del av Pelles fram-

trädande, säger Gittan.
Pelle Sandstrak är en 40-

årig försvenskad norrman. 
Han växte upp i litet samhäl-
le på Lofoten. Det blev ingen 
lätt uppväxt för en pojke med 
odiagnostiserat tvångssyn-
drom samt Tourettes syn-
drom. Om detta kommer 
Sandstrak att berätta om på 
ett garanterat underhållande 
och pedagogiskt sätt.

– Han är lika mycket en stå-
uppare som han är en förelä-
sare, säger Gittan.

Touretteimpulserna och 
tvångssyndromen tog ett sta-
digt grepp om Pelle Sand-
straks liv, som efter skolans 
slut drog iväg till Oslo och 
efter bara några månaders tid 
blev uteliggare. Han började 
att använda droger och ertap-
pades av polis i samband med 
ett inbrott, vilket gav honom 
tre månaders fängelse. Detta 
blev något av vändningen i 
livet. På fängelset fick han 
nämligen höra Ulf Elving på 
radion, med en psykolog som 
gäst, som talade om Tourettes 
syndrom. Sandstrak förstod 

att det var 
han som 
de snack-
ade om.

Efter 
fängel-
sestraf-
fet kom 
Sandstrak 
i kontakt 
med en 
terapeut i 
Lund och 
en mödo-
sam pro-
cess vidtog.

– Det här är en unik chans 
att få ta del av en fascineran-
de berättelse och om hur det 
är att leva med Tourettes syn-
drom. Vi hoppas verkligen 
att det kommer mycket folk, 
säger Gittan Björck Reinli.
Idag är Pelle Sandstrak så frisk 
han vill bli och ställer samti-
digt frågan: Hur normal får 
man bli innan man blir sjuk-
ligt normal?

 TOURETTE SYNDROM
Ett tillstånd som karakteriseras av 
en mångfald varierande tics, såsom 
snabba grimaser, rörelser, ryck-
ningar, ofta i kombination med läten. 
Orsaken till syndromet är okänd, 
men de anses vara organiskt och 
inte psykiskt betingande. De drab-
bar oftast pojkar i barnaåren och är 
som intensivast i tonåren och tidig 

vuxenålder. Kan avta med åldern. 
Innehåller klara inslag av tvångs-
syndrom, hyperbeteende och kan ge 
koncentrationsproblem under skolti-
den. Människor med Tourette uppfat-
tas också som extra lekfulla, kreativa 
och fantasifulla om de får ett öppet 
bemötande.

Källa: Nationalencyklopedin

Pelle Sandstrak 
föreläser under 
rubriken ”Mr 
Tourette och 
jag” i Ale gym-
nasium.

ROULETTE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


