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USPASTORP. Den 
nybyggda relaxavdel-
ningen har blivit ett lyft 
för Uspastorp Konfe-
rens & Äventyrscenter.

Anläggningen, som 
togs i bruk i våras, upp-
skattas av konferens-
gästerna.

– Det är pricken över 
i:et säger många. Vi kan 
också konstatera att 
vi har fått mycket bok-
ningar i höst, avslöjar 
ägaren Kurt Jannesson.

Swimmingpool, vedeldad 
badtunna och bastu har kom-
pletterat det tidigare utbu-
det av aktiviteter i Uspas-
torp. Poolen har nyttjats fli-
tigt under sommarmånader-
na, trots att vädret inte varit 
det allra bästa.

– Fram till midsommar 
hade vi många konferensbe-
sökare. Under turistsäsongen 
har våra övernattningsgäster 
kunnat nyttja vårt bad, vilket 
man har varit väldigt tacksam-
ma för. Det märks att intres-
set är stort och bokningslis-
tan för hösten ser väldigt bra 
ut, säger Kurt Jannesson och 
fortsätter:

– Vår målsättning är att 
kunna hålla poolen öppen 
även vintertid. Låt vara att 

temperaturen bara kommer 
att ligga runt tio grader, men 
då blir det ett härligt vinter-
bad istället.

Fotbollsgolfen och även-
tyrsbanan i skogsterrängen 
hålls också öppen så länge 
vädret tillåter.

– Fotbollsgolfen har varit 
hårt prövad denna regniga 
sommar, säger Kurt Jannes-
son.

Temakvällar
Temakvällar är att vänta även 
denna höst. Kurt och Lena 

Jannesson håller som bäst 
på att utforma programut-
budet och tanken är att varva 
kända artister med lokala un-
derhållare.

– Det blir åtminstone ett 
par temakvällar och vi ska för-
söka få ihop ett varierat och 
bra utbud som tilltalar en bred 
publik, avslutar Kurt Jannes-
son.

Bad och bastu ett uppskattat inslag
– Uspastorps satsning har givit önskvärd effekt

I USPASTORP
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Njuter i fulla drag gör konferensgästerna från Rambergssko-
lan, som har slagit sig ner i det varma vattnet i den vedelda-
de badtunnan i Uspastorp.

tel 0303-160 55 • www.folkuniversitetet.se/kungalv

Kurs för jobb 
eller fritid
Höstens kursprogram är här, fyllt med kurser som beräknas starta mellan 
vecka 37-40. Beställ ett program eller besök www.folkuniversitetet.se/kungalv  
Du hittar oss på Gymnasiegatan 2, Vita Fläcken i Kungälv.

Språk
• Engelska
• Tyska
• Franska
• Spanska
• Italienska
• Ryska
• Svenska
• Teckenspråk

Ekonomi
• Bokföring med datorstöd
• Företagsekonomi
• Löneadministration

Data
• Datapaketet
• Excel
• Photoshop
• Digitalkamera
• Webbdesign
• InDesign
• Word – uppdatering 

& fördjupning NYHET!

Ett smakprov på kurser och inriktningar:

Friskvård, kost
• Hälsa och livsstil
• Qi Gong
• Matlagning för

herrar
• Frigörande dans NYHET!
• Våga lyssna, våga 

känna, våga se NYHET!

Navigation
• Förarintyg

Övriga kurser
• Astronomi
• Släktforskning
• Konflikthantering
• Privatekonomi och 

vardagsjuridik NYHET!

Helgkurser
• Kalligrafi
• Akvarell
• Luffarslöjd NYHET!
• Förarintyg

Hålanda Sim & Trim
Startar höstterminen v 36

Se utförlig 
annons i 
nästa
nummer av 
Alekuriren.

Gamla och nya medlemmar 
hälsas välkomna.

Styrelsen.

Den nybyggda swimmingpoolen har blivit ett lyft för Uspastorps Konferens & Äventyrscenter. 
Tanken är att hålla poolen öppen även under vintermånaderna.

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!
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