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Upstalsboom Hotel Altstadt 
I hjärtat av Mecklenburg-Vorpommern, 
bland de anrika nordtyska hansa-
städerna, ligger Upstalsboom Hotel 
Altstadt i Güstrow centrum. Med detta 
3-stjärniga hotell som semesterbas 
har ni områdets kulturpärlor nära till 
hands. Gå t.ex i konstnärens Ernst 
Barlachs fotspår på en rundtur i sta-
den och se ett av hans mest kända 
verk, ”den svävande ängel” i Güstrow 
domkyrka (300 m). Eller använd den 
fria entrén till badlandet ”Oase” och 
naturparken i Güstrow, där en halv 
dag snabbt försvinner. Men åk även 
på slottstur och upplev stadens renäs-
sansslott (800 m) eller törnrosaslottet i 
Schwerin (62 km). 

Ankomstdatum:
Torsdagar och söndagar fram till 
5.6.2008 och i perioden 31.8.-
14.12.2008 
Sommar 2008: Ankomst var 
3. dag i perioden 8.6.-28.8.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.249:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till badlandet Oase
• 1 x entré till 

Güstrow naturpark
• Happy hour med 50 % 

rabatt på öl, vin och läsk 
varje dag mellan 
kl. 16.30-17.30

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

Semester i kulturpärlan Güstrow

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:-.

Sommar vid Öresund

Enkelrum kr. 3.399:-. 
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 135:-/Pr. barn kr. 65:-.  
Inkluderar endast slutstädning.

• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 2 x 2 rätters middag

Enkelrum kr. 1.499:-. Vuxna i extrasäng kr.1.099:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-.

Pris per pers. i dubbelrum

 2.749:-
5 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Landskrona

Hotel Zum Guten Onkel

Hotel Öresund 
I Skåne möter man ett sommarland-
skap som är taget rätt från en Nils 
Holgersson saga med bördiga slätter, 
djupa skogar och skogsbeklädda åsar. 
I dessa kulisser, ända ute vid Öresund 
ligger historiska Landskrona och end-
ast några hundra meter från stranden 
ligger Hotel Öresund, som är en per-
fekt utgångspunkt för några härliga 
sommardagar. Hotellets läge vid havet 
inviterar till avkopplande dagar på 
stranden och promenader ned till 
hamnen (350 m), varifrån man kan 
segla över till den idylliska ön Ven 
med sin imponerande natur. Här 
kan ni cykla till Tycho Brahe Museet 
eller bara njuta av öns kulisser på en 
picknick. Tillbaka på fastlandet kan 
det varmt rekommenderas att besöka 
Landskronas slott ”Citadellet” (600 m).  

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
centrumhotell i Nordtyskland

Sporthotel Mölltal

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis i 

förälders säng.

Max. 2 barn 6-12 år 1/2 pris i 

förälders rum.

Hotel Altstadt          

Hotel Öresund 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden 
16.6 - 25.8.

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.

ÄLVÄNGEN. Vårsa-
longen invigdes ons-
dagen den 7 maj på 
Repslagarmuseet och 
dagen efter på Glas-
bruksmuseet. Ett 100-
tal konstverk från ett 
45-tal konstnärer visas 
i Älvängen och Surte 
till och med 1 juni. 

Monika Samuelsson, ord-
förande i utbildning och 
kulturnämnden, invigde ut-
ställningen på Repslagarmu-
seet, som var mycket välbe-
sökt. De utställande konst-
verken är alltifrån stora olje-
målningar, från nyinflyttade 
Elisabeth Williams, till små 
fina akvareller av Birgitta 
Larsson, Anna Johansson 
och Päivi Auvinen. Dessut-
om otroligt fina träsnideri av 
Tommy Johansson, sten-
gods av Agneta Gustavs-
son, keramik av Mia Gentoft 
samt silversmycken av Bengt 
Ola Åberg. Många fler otro-

ligt fina konstverk i allahan-
da tekniker finns att beskåda 
och utställningen är väl värd 
ett besök. 

I samband med utställ-
ningen presenterades vin-
narna av Repslagarmuseets 
teckningstävling om Ivar 
Arosenius. Monika Samu-
elsson delade ut priser och 
diplom till fyra mycket stolta 
tecknare. Förutom ett bidrag 
till förstapristagarens klass på 
1 000 kr kommer troligtvis de 
vinnande bidragen användas 
som affisch i något av muse-
ets arrangemang.

Förstapristagare från låg-
stadiet blev Anton Brattberg 
(Himlaskolan) och andrapris-
tagare Caroline Lindberg 
(Himlaskolan). Förstaprista-
gare från mellanstadiet blev 
Ahm Ringholm (Madensko-
lan) och andrapristagare blev 
Niklas Karlsson (Maden-
skolan).

���

Vårsalong på Ales museer
– Och teckningstävlingen 
om Arosenius avgjord

Pristagarna i teckningstävlingen om Ivar Arosenius. Från vänster Niklas Karlsson, Ahm 
Ringholm, Anton Brattberg och Caroline Lindberg. 

Ett av bidragen i den Vårsalong 
som visas på Repslagarmuseet, 
Älvänglar av Agneta Gustavsson.

Häromdagen var jag 
hos en grupp och 
pratade om frukos-

tens betydelse. De undrade 
varför den var så viktig och 
om den egentligen har så 
stor betydelse.

Frukosten är en bra start 
på dagen och den gör att vi 
lättare får en bra måltidsord-
ning. Då blir vi lagom hung-
riga till måltiderna och även 
lagom mätta efter att vi ätit. 

På morgonen har vi varit 
utan mat i många timmar. 
Kroppen behöver väckas och 
tillföras massor av ny energi! 
Om du startar dagen med en 
bra frukost blir inlärnings-
förmågan bättre, du klarar av 
ett högre arbetstempo och 
din kreativitet är på topp. 
Elever som äter frukost visar 
sig ha bättre betyg än de 
som hoppar över frukosten. 
Om du äter frukost så har du 
också bättre förutsättningar 
att hålla vikten eller – om du 

behöver – att gå ner i vikt.

Frukosttips
En bra frukost bör innehål-
la en blandning av fett, kol-
hydrater och protein. En del 
människor äter samma fru-
kost hela livet, andra vill ha 
variation. En bra frukost kan 
innehålla en tallrik yoghurt 
med müsli och skivad färsk 
frukt, en smörgås med till 
exempel skinka och grönsa-
ker och kaffe eller te. Har du 
svårt att komma ur sängen 
på morgonen och har ofta 
bråttom när du väl stigit 
upp? Då kanske en smoothie 
och en grov bulle kan vara 
ett alternativ för dig. Det går 
snabbt att fixa och är lätt att 
äta var du än är, vid frukost-
bordet, på bussen eller vid 
datorn på jobbet. 

Ge först och främst krop-
pen en chans att vakna or-
dentligt innan du sätter dig 
vid frukostbordet. Börja med 

att dricka ett glas vatten. 
Hoppa in i duschen, klä på 
dig och fixa rakning och 
sminkning. Äter gör du sist 
av allt, strax innan det är 
dags att åka iväg till skola 
eller jobb. Om du ändå inte 
har någon aptit – prova att 
äta på jobbet. 

Hälsodisk
Hälsa på Hanna och Lena 
vid Friska Tags hälsodisk för 
att få fler tips och goda råd. 
De kommer att finnas på 
Ica Supermarket i Älvängen 
under vecka 21, 22 och 24 

på torsdag eftermiddag och 
fredag förmiddag. Håll utkik 
efter exakta tider i Alekuri-
ren. Teman under kampan-
jen blir följande: ” Utflykt 
med Friska Tag”, ”Buffé 
med Friska Tag”, ”Grillat 
med Friska 
Tag”. 

”Ibland är 
det skönt att 
bara vara”.

Njut av solen!
Ann-Sofie Jonsson

Hälsopedagog

Frukost med Friska Tag 
RECEPT SMOOTHIE 
2 PORTIONER

1-2 dl frysta bär t.ex. hallon eller 
blåbär
1 banan
3 dl mild lättyoghurt
1 dl lättmjölk
Ev. lite vaniljsockerUppfriskande smoothie.

Öppettider
Vardagar 05.30-16, Lördagar 10-13

Välkommen till Bohus Centrum

Önskar Lisa & Lena

031-98 12 10

• Smörgåstårtor, 

• Gräddtårtor, 

• Landgångar m.m.

Student &Student & 
skolavslutningskolavslutning


