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LÖDÖSE. Kommande 
lördag väntas det bli 
folkfest i Lödöse.

Då arrangeras den 
traditionella Lars-
mässomarknaden för 
tolfte året i rad.

– Vi hoppas och tror 
på många besökare, 
säger Uno Ekberg, 
ordförande i Slöjd- och 
konsthantverk kring 
älven.

Intresset från hantverkarna 
har varit något svalare jäm-

fört med tidigare år. Hittills 
har 22 utställare anmält sig, 
vilket är ett tiotal mindre än 
brukligt.

– Jag vet inte riktigt vad 
tappet kan bero på, säger Uno 
Ekberg.

Arrangörerna är i vilket fall 
som helst positiva och önskar 
bara att den i sommar så säll-
synta solen ska skina över 
marknadsområdet under 
marknadsdagen.

– I fjol hade vi inget vidare 
väder, annars brukar vi ha tur. 
Förhoppningsvis kan det bli 
en varm och härlig augustilör-

dag, säger Ekberg.
Utöver hantverkare som 

ställer ut och säljer sina verk, 
blir det underhållning av 
olika slag. Kongahälladan-
sarna kommer att uppträda 
liksom Hjärtums spelman-
slag. Klockan två på eftermid-
dagen förkunnas vem som har 
blivit ”Årets Lars”. Förra året 
tillföll utmärkelsen Lars Löf-
berg, tidigare brandman och 
elektriker.

Larsmässomarknad 
för tolfte året

I LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Lördagen 11 augusti arrangeras den traditionella Larsmässomarknaden i Lödöse. Frågan är 
vem som blir ”Årets Lars”? I fjol tillföll utmärkelsen den tidigare brandmannen och elektrikern 
Lars Löfberg.                                                                                       Arkivbild: Jonas Andersson

FURULUNDSPARKEN I ALAFORS
Motionsdanser hösten 2007

Tre gamla, en modern 19.00-22.00

Tisdag 14 augusti Trippix

Tisdag 21 augusti Diggarna

Tisdag 28 augusti Duo Blå

Tisdag 4 september C-laget

Tisdag 11 september Mr. J

arrangeras av...

Välkomna!

30-talet hantverkare.
Uppträde av Kongahälladansarna kl 11 och 13
Scendraget kl 12 och 14.
Vi utser årets Lars. Rösta på bästa utställare
Kom och rösta på bästa hantverksutställare!

LÖDÖSE, LÖRDAGEN 11 AUGUSTI KL 10-15

Arr. Slöjd och Konsthantverk kring älven / SV

• Massor av hantverkare, konstauktion
• Kongahälladansarna uppträder kl 12
• Hjärtums spelmanslag kl 11 och 13
• Vi utser Årets Lars kl 14
• Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna!

I lä av Hammerknudens granit, skyddat av havet på 
det nordliga Bornholm, hittar man tvillingbyarna 
Allinge-Sandvig. Här upplever man Bornholm från sin 
trevligaste sida. Bybilden präglas av smala gator och 
gamla korsvirkeshus, i botten av viken hittar man en 
fin sandstrand, och på toppen av kullarna bakom den 
målande hamnen härskar ruinerna av medelålders-
borgen Hammershus. I hamnen i Allinge lägger M/S 
Ertholm från kaj mot Ärtholmen och vid hamnen kan 
man låta sig frestas av de berömda fiskspecialiteter på 
rökeriet. Ni bor centralt på Hotel Pepita, som är ett 
riktigt trevligt hotell med ett gammalt fint korsvirkehus 
som huvudbyggnad. 

Hotel Pepita 
Hotellet har restaurang, solarium, bordtennis, dart, 
trampolin, cykeluthyrning samt en stor trädgård och 
en trevlig stängd gård med trädgårdsmöbler. Alla 
rum har badrum och är utrustade med TV, saftey-
box, kylskåp, hårtork och klockradio.

Ankomstdatum:
Ankomst d. 31.8. och 2.9. 
2007 samt valfri ankomst i 
perioderna 6.9.-14.9.2007 
och 20.9.-18.10.2007.

Pris per pers. i dubbelrum 1.749:-
4 dagars semester på trevligt hotell i Sandvig

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 2-rätters middag/buffé 

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

Bornholm – Danmarks härligaste ö

Efter sommarsäsongen så hittar man det äkta Skagen 
med den ro, originalitet och fantastiska ljus som de kända 
Skagenmålarna föll för. Höstmånaderna är perfekta 
för en promenad tillbaka i tiden bland de vitmålade 
staketen och de små gulmålade husen i byn. Njut av 
konstnärernas fantastiska verk på Skagens Museum 
och besök Anchers och Drachmanns hus för att få lite 
inblick i hur konstnärkolonins vardag gestaltade sig för 
över 100 år sedan. Color Hotel Skagen ligger i lä bakom 
tallarna mellan Skagen hamn och Gl. Skagen och här 
bor man i ljuset mellan Kattegatt och Vesterhavet med 
Den tilsandede Kirke som närmsta granne och flera 
andra utflyktsmöjligheter såsom Danmarks ”miniöken” 
Råbjerg Mile endast en kort bilresa bort. Från hotellet 
går stigar som tar er till stranden, till uteserveringarna i 
hamnen och hela vägen ut till Grenen där man kan stå 
i två hav samtidigt. 

Color Hotel Skagen 
Alla rum har bad/toalett, 
hårfön, telefon, trådlöst 
internet och kabel-TV.

Ankomstdatum:
Sept: 2. 3. 4. 5. 10. 11. 12. 
16. 17. 18. 23. 24. 25. 26.
Samt valfri ankomst i perioden 1.10.-11.12.2007.

1.249:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Skagen, Danmark

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. 1.649:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.

Enkelrum kr. 2.149:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 85:-. Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

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

Pris per pers. i dubbelrum

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Barnrabatt: Max. 
1 barn 0–5 år gratis 
i forälders säng.

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

Hotel Pepita

Sköna dagar i Skagen


