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Hotel Scheelsminde ★★★★

Danska Aalborg erbjuder så mycket 
mer än sin berömda nöjesgata Jomfru 
Ane Gade. Här väntar härliga kultur-
upplevelser för både stora som små och 
äventyr som endast ligger en halvtim-
mes bilresa från staden. Det 4-stjärniga 
Hotel Scheelsminde är granne med 
härliga grönområdet Øster Ådalen och 
ligger idealiskt mellan stadens livliga och 
kulturella centrum (3 km) och shopping-
området City Syd (3 km). Shoppa loss i 
de moderiktiga butikerna i centrum eller 
besök det gamla Helligåndskloster och 
Aalborg Historiska Museum. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 18.6. 
och 26.8. - 20.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.999:-• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 4-rätters lyxmiddag 
   inkl. vinmenu och kaffe
• 1 x 2-rätters middag

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

4-stjärniga dagar i 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:

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

Solen skiner alltid i Karlstad

Enkelrum kr. 1.349:-.
Vuxna i extrasäng kr. 899:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 45:-/pr. barn kr. 35:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

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

Enkelrum kr. 2.499:-.
Vuxna i extrasäng kr. 1.649,-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

999:-
En weekend på 4-stjärnigt hotell 
vid Vänern

Hotel Zum Guten Onkel

Hotell Gustav Fröding ★★★★

Karlstad i härliga Värmland är en 
livlig stad med ett rykte om att vara 
solrik och restaurangtät - upplev en 
weekend med flera möjligheter för 
både avslappning och nöjen långt 
bort från vardagslunken. Staden är 
omgiven av ett vackert naturland-
skap; den värmländska vildmarken 
är präglad av skogar, små och stora 
sjöar och älvar, som forsar genom 
landskapet. Från norr slingrar sig 
Klarälven ned genom Värmland för 
att mynna ut i Sveriges största sjö 
Vänern. Här finner man Europas 
största insjöskärgård med hela 
22.000 öar, holmar och skär. 
I norra delarna av Karlstad lig-
ger ert 4-stjärniga hotell som är 
uppkallat efter Fröding som är 
född i staden. I härliga Karlstad 
kan du uppleva skärgårdsliv med 
båtturer, kajakpaddling eller lax-
fiske i Klarälven eller njuta av en 
inspirerande shopping i de många 
butikerna i centrum. 

Ankomstdatum:
Fredagar fram till 20.6.2008.

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Aalborg

Sporthotel Mölltal

Hotell Gustav Fröding

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Ulmenhof

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.

Max. 2 barn 4-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Scheelsminde

Mån  Stekt vitlingfi lé med lingon & skirat smör.

  Chilli con carne med ris & creme fraiche.

Tis Operaströmming med potatispure och dillcrème.

 Stekt fl äsk med löksås & kokt potatis.

Ons  Sejpiccata med tomat & basilikasås & ris.

 Kålpudding med rårörda lingon och brunsås.

Tors  Kokt kolja med äggsås & kokt potatis.

 Plommonspäckad fl äskkarré med gräddsås 

 & svartvinbärsgele.

 Ärtsoppa med fl äsk & pannkakor, sylt & grädde.

Fre  Halstrad laxfi lé med örtpotatis & citronsmörsås.

 Kycklinggryta med grönsaksris & mango chutney.

Veckans Pasta: Carbonara med parmesan & äggula.

Veckans Sallad: Med räkor, kokt ägg & avocadocrème.

65:-

Vår lunchmeny baserar vi på svensk 
husman kryddad med det lilla extra. 

En kött – en fi sk. Vi erbjuder 
alltid veckans pasta eller sallad.

inkl. dryck, kaffe & salladsbuffé

Gamla Alebaren • 0303-74 66 04 • Älvängen • Öppet 06.00-15.00

Veckans MenyVeckans Meny KAMPANJ!

49:-49:-Pizza
Valfri

59:-59:-Pasta
Valfri

Gäller avhämtning t o m söndag 27 april

Torggatan 1 Älvängen • 0303-74 92 30

En av Ale kommuns 
genom tiderna mest 
aktiva politiker har 

lämnat oss. Vänsterpartiets 
Kenneth Andersson satt i 
Ale kommunfullmäktige från 
bildandet 1974 till 2006. Bort-
sett en kortare period var han 
ordinarie ledamot och missade 
sällan ett möte.
Efter valet 2006 tackade Ken-
neth för sig och antog i stället 
uppdraget som ersättare i Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den samt behöll posten i pre-
sidiet för ortsutvecklingsmö-
tet i Älvängen. Det demokra-
tiska forumet var ett rum han 
aldrig ville lämna. Han gillade 
debatten och trots sina bestäm-
da åsikter lyckades han ändå 
hålla sig vän med alla. Det är 
en konst få förunnad. Den be-
härskade Kenneth Andersson 
in i det sista.

Det var en äkta göteborga-
re som flyttade till Älvängen i 
december 1971. Kenneth drev 
sedan sju år tillbaka företaget 
Göteborgs golvläggarcentral. 
Det var ett speciellt företag, 
eftersom det drevs genom ett 
kooperativ. Alla som arbetade 
i firman var lika stora deläga-
re. Kenneth var vald av "med-
lemmarna" till chef. Att det 
blev 37 år på chefsstolen vitt-
nar om att han var uppskat-
tad och kunnig inom området. 
Idag är Göteborgs golvläggar-

central den äldsta golvfirman i 
stan. Tack vare det kooperati-
va ägandet överlevde företaget 
byggkrisen.

Det politiska intresset fanns 
med från födseln. Kenneth 
var genuint engagerad i sam-
hällsfrågor. Dialog och för-
ankring innan beslut fattades 
var grundstenar för honom. 
Därför var han en av de starka 
krafterna bakom införandet av 
ortsutvecklingsmöten i Ale. 
Han satt själv med i lednings-
gruppen för Älvängen sedan 
starten 1997. Medborgarna ska 
ha möjlighet att få insyn i de 
politiska besluten. Själv bidrog 
han till det genom sitt enga-
gemang för partiföreningens 
informationsblad, Visionären, 
insändare i lokaltidningen och 
i diskussioner på "byn". Ken-
neth hade på något sätt alltid 
tid både för att lyssna och be-
rätta om det han visste. Det 
gjorde att oavsett man delade 
åsikt eller ej, så gillade många 
att tala med Kenneth.

Hans viktigaste frågor cen-
tralt har varit kampen för fred 
och mot kärnvapen, apartheid, 
kärnkraft, EU och EMU. 
Kenneth satt med i Alebyg-
gens styrelse och var en av 
eldsjälarna i projektet med att 
skapa kooperativa hyresrät-
ter i Ale. Han ville ha ett spe-
kulationsfritt boende, där du 

varken kunde vinna eller förlo-
ra pengar. Kenneth fick upple-
va invigningen av det nybygg-
da centrumhuset i Älvängen 
med kooperativ hyresrätt. Det 
gladde honom.

Kenneth kunde av politiska 
motståndare bli kallad kom-
munist. Om skälet var att reta 
upp honom misslyckades de. 
Han var kommunist, men inte 
med de sovjetiska förtecken 
som många har. För honom 
var kommunism ett öppet de-
mokratiskt samhälle med soli-
dariskt ansvar.

Lokalt har han gjort sig ett 
namn genom initiativet till 
bildandet av föreningen "Bib-
liotekets vänner i norra Ale". 
Det skedde i samband med 

att Älvängens bibliotek stäng-
des och även det i Skepplanda 
var hotat. Idag är båda bibli-
oteken öppna. I slutet oroade 
sig Kenneth för Utbildnings- 
och kulturnämndens planer på 
sparpaket inom kultursektorn. 
När beskedet om att vänster-
partiet och socialdemokrater-
na hade dragit tillbaka försla-
get om att samlokalisera Surte 
bibliotek med Glasbruksmuse-
et trodde han inte att det var 
sant förrän han hörde radioin-
tervjun med nämndens ordfö-
rande.

Det som sedan hände vill 
ingen av oss andra tro är 
sant.

Kenneth var lyckligt gift 
med Birgitta, hade två barn 
och tre kära barnbarn. Han 
skulle snart ha fyllt 72.

Röster om Kenneth Andersson

Sven Burgren, Alebyggen:

– Efter 120 kvällsmöten under tiden då 
vi drev igenom kooperativ hyresrätt i 
Ale blev Kenneth en mycket nära vän 
till mig. Hans allmänbildning gjorde 
honom till en mentor för mig i de flesta 
frågor. Han var väldigt ambitiös och 
skötte sina uppdrag noggrant. Det här 
är en stor förlust.

Bo Björklund, Bibliotekets vänner:

– Det var en kämpe som aldrig gav upp. 
Alltid väl förberedd och politiskt kor-
rekt. Han hade förmågan att skilja på 
sak och person. Oerhört mån om kul-
turen och biblioteken, då han ansåg 
att boken spelar en avgörande roll för 
många människor. Böcker måste vara 
tillgängliga för alla.

Inga-Lill Andersson, kommunfull-
mäktiges ordförande:

– Ale har förlorat en stor politisk profil 
som slogs för de små och svaga. Enga-
gerad och påläst – alltid med glim-
ten i ögat. En duktig debattör, som 
gärna tog strid. Han slogs för bibliote-
ken och drömde om ett kulturhus mitt 
i Älvängen.

Göran Karlsson, partikamrat:

– En jättebra kompis och min politiska 
mentor. Det var han som plockade in 
mig i partiet. En stor humanist som 
jag faktiskt bara har sett riktigt arg en 
enda gång. Han följde spelreglerna och 
krävde självklart att alla andra skulle 
göra likadant. Den största demokrat jag 
har träffat.

Respekterad av alla

Kenneth Andersson.

Per-Anders Klöversjö


