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Sommartider!Sommartider!

Torggatan, Älvängen, 0303-74 92 30

Lunchöppet kl 11-14 
under vecka 27.

Semesterstängt v. 28-31. 
Vi öppnar igen 6 augusti.

Trevlig sommar
önskar Zdenko och Anita med 

personal

Ove Ringsby, kulturchef i Ale, och Anna Henricson, projektledare för en unik föreställning, 
som ska göra det lokala kulutrarvet mer känt. Som verktyg används musik, dans och sagor.

Dans och musik på Jätteberget

ALVHEM. Dans och musik är inget 
konstigt i sig.

Däremot är spelplatsen i Alvhem 
mycket speciell.

Dans- och musikföreställningen 
Spår av ristningar spelas på Jätte-
berget i Alvhem.

Den 15 augusti blir det levande kultur i 
Alvhem. På den historiska platsen med häll-
ristningarna i Jätteberget kommer Anna Wen-
nerbäck att dansa, Anders Hagberg bjuda 
på blåsmusik och till detta berättar arkeolog 
Henrik Hallgren sagor från mer än 3000 år 
tillbaka i tiden.

– Det här är ett helt nytt grepp. Vi vill 
gärna ompröva våra former för hur kulture-
venemangen ser ut i kommunen, dels hitta nya 
spelplatser dels nyskapande tillvägagångssätt, 
säger kulturchef, Ove Ringsby.

Föreställningen Spår av ristningar kommer 

att spelas på åtta olika historiska platser i Västra 
Götaland. Projektledare är Anna Henric-
son.

–Bakgrunden är vetskapen om att barn och 
vuxna ofta inte känner till de hällristningar som 
finns på nära håll. Därför valde vår arkeolog, 
Henrik Hallgren, ut ett antal intressanta plat-
ser där det bor en hel del folk i närheten av det 
unika kulturarvet, berättar hon.

Att spela utomhus är en utmaning. Vädret 
och logistiken är två stora problem.

– Vädret kan vi inte påverka, men vi kan 
alltid hålla tummarna. Parkering får vi hän-
visa till Gläntevi och därifrån är det inte sär-
skilt långt att gå. Det kan bli ett riktigt mysigt 
arrangemang med sagoberättelse, musik och 
dans i en förtrollande miljö, säger Anna Hen-
ricson lyriskt.

Anteckna den 15 augusti.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Kulturförvaltningen provar nya former

Hotel Jacob Gade 
Sommarsemester med ett angenämt 
boende mitt i Danmark där Jyllands 
största attraktioner och badsträn-
der ligger nära till hands: Hotel 
Jacob Gade i Vejle bjuder på kom-
fort för hela semesterfamiljen och 
alla andra som vill ha kvalitetsupp-
levelser och sommaridyll på pro-
grammet. Hotellet är präglat av en 
härlig atmosfär och ligger mitt i Vejles vackra stadspark där 
även stadens musikteater och konstmuseum är beläget. Här 
bor man nära gågatorna i en av Danmarks mest idylliskt 
belägna städer omgiven av skogsbeklädda kullar samt Vejle 
Fjords badplatser. Man kan passa på att besöka Økolariet, 
ett nytt upplevelsecenter mitt i Vejle. Och resan till både 
LEGOLAND och Givskud Zoo kan göras på under en halv-
timme, så se fram emot att hotellet fixar en läcker picknick-
korg till er utflykt.

Ankomstdatum: 
Juni: 26.
Juli: 7. 12. 17. 22. 27.
Aug: 1. 6. 11. 16. 21.

Pris per. pers. i dubbelrum 2.299:-
6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Vejle Bypark

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag/buffé
• 1 x picknickkorg

Danmarks bästa sommarland!

Enkelrum kr. 3.249:-.Vuxen i extrasäng kr. 1.899:- 
Extra dygn m. frukost kr. 399:-Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 115:-/Pr. barn kr. 65:-. 

Teknisk arrangör:

Barnrabatt:  (v. 2  
betalande vuxna.) 
Max. 1 barn 0–2 år 
gratis i förälders 
säng inkl. 2 x 1 rät-
ters middag.
Max. 2 barn 3–11 
år ½ pris i förälders 
rum inkl. 2 x 1-rät-
ters middag.

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

Vinn en weekend i 
Malmö med Alekuriren

Med anledning av sommaren så 
drar vi en vinnare till ett weeken-
duppehåll på Clarion Collection 
Hotel Temperance mitt i 
Malmö, som inkluderar 2 övern-
attningar med frukostbuffé, 1 x 
enkel kvällsbuffé och 1 x 3-rätters 
middag lördag kväll på Restaurang 
Skeppsbron 2 för 2 personer. Alla 
som skickar in korrekt svar på nedan-
stående fråga till:

Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen
före den 1.8.2007 deltar i dragnin-
gen av en vinnare.
Vinnaren får svar direkt.

God sommar – och lycka till! 

TÄVLINGSFRÅGAN:

Hur högt är Malmös kän-
netecken Turning Torso?

1) 50 meter

2) 120 meter

3) 190 meter

Namn:

Adress:

Postnr:

Postort:

E-mail:

Tlf:

Sommartävling

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:


