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ÄLVÄNGENS CYKEL 

3-vxl, färg: svart/ljung.

Ord. pris 4.595:- VÅRT PRIS 3.995:-
7-vxl, färg: svart/vit/ljung.

Ord. pris 6.295:- VÅRT PRIS 4.995:-
Finns som herr 7-vxl i svart. 

Ord. pris 5.995:- VÅRT PRIS 4995:-

www.alvangencykel.se

PRISVÄRD!
CRESCENT 3-VXL OCH 7-VXL

KÄNDA MÄRKEN - RÄTT PRISER

Aluram, pilkorg, godkänt lås, bred sadel, navgenerator

Hotel am Schloss ★★★  
Endast 4 timmar från Sverige ligger 
medeltidsstaden Ahrensburg. Staden 
domineras av det vackra, vita renäs-
sansslottet med samma namn som 
byggdes på 1500-talet av fältherren 
Daniel Rantzaus arvingar. Endast 5 
minuters promenad från slottet ligg-
er det 3-stjärniga Hotel am Schloss 
med utsikt över slottsparken och här 
kan ni se fram emot några trevliga 
semesterdagar i komfortabla ramar. 
Arhrensburg är omgivet av idyllisk 
natur men bjuder även på ett trevligt 
caféliv såväl som intressanta sevärd-
heter. Besök t.ex slottskyrkan, den 
gamla kvarnen eller slottsstallet 
Marstall rakt ovanför stadens slott 
(450 m). Upplev Lübecks UNESCO-
listade Altstadt (41 km) eller prova på 
shopping, museum, galleri och café 
m.m. i metropolen Hamburg (30 km). 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden 
1.7.-26.8.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

2.199:-
• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstcocktail
• 1 x entré till 

Schloss Ahrensburg

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

Semester vid det vita slottet

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:-.

Sommarlyx i Småland

Enkelrum kr. 4.199:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 2.149:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 135:-/Per barn kr. 65:-.  
Inkluderar endast slutstädning.

• 5 x övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 2 rätters middag/buffé

Enkeltrum kr. 2.899:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 115:-.

Pris per pers. i dubbelrum

 2.649:-
6 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Jönköping

Hotel Zum Guten Onkel

Elite Stora Hotellet ★★★★   
Det är en semester i exklusiva ramar 
som väntar familjen på 4-stjärniga 
Elite Stora Hotellet som ligger mitt 
i hjärtat av Jönköping nere vid 
Vätterns strand och bredvid stadens 
stämningsfulla gågata. Hotellet är ett 
av Sveriges äldsta och mest förnäma 
med ett antal restaureringar bakom 
sig och idag är hotellet ett av de flott-
aste och mest stämningsfulla med 
sina gamla salar och den moderna 
komforten - och inte minst den 
populära restaurangen Trôttoaren 
som är inredd i amerikansk 50-tals 
stil. Härifrån kan man dessutom pro-
menera 100 meter bort till hamnpiren 
där folk sitter på bänkar och njuter 
av en glass eller nyrökad fisk medan 
båtarna åker iväg med turisterna. 
På en dagsutflykt kommer små och 
stora barn älska ett besök i Astrid 
Lindgrens Värld eller i vildavästern-
landet, High Chaparal. 

6 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Schleswig-Holstein

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.

Ankomstdatum:
Juni: 28.
Juli: 3. 8. 13. 18. 23. 28.
Aug: 2. 7. 12. 17. 22.

Hotel am Schloss

Elite Stora Hotellet

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

 i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

ALE. Det blev en förhål-
landevis lugn kväll och 
natt när kommunens 
grundskoleelever firade 
skolavslutningen.

En bred samverkan 
mellan olika aktörer fick 
önskvärd effekt.

– De ideella krafterna 
kan inte få nog med 
beröm. Utan nattvand-
rarnas hjälp hade vi 
stått oss slätt, säger 
Elisabeth Persson på 
Ale Fritid.

Personal från Ale Fritid, soci-
altjänsten, elevvårdsteam från 
de centrala och norra skol-
områdena, polisen och natt-
vandrargrupper på samtliga 
orter såg till att hålla ordning 
på skolungdomarnas avslut-
ningsfirande i onsdags.

– Från att ha varit Ale Fri-
tids ensak har kvällarna på 
valborg och skolavslutningen 
blivit hela Ales angelägenhet. 
Vi är oerhört tacksamma för 
den hjälp som vi får från alla 
håll, säger Elisabeth Persson.

För första gången någon-
sin fanns nattvandrargrup-
per igång på samtliga orter i 
kommunen.

– Nattvandrarnas insats är 
ovärderlig. Det är vuxna per-
soner i gula jackor som sym-
boliserar trygghet. Det hand-
lar om en ömsesidig respekt 
nattvandrare och ungdomar 
emellan. Våra nattvandrare 
har en oerhörd fingertopps-
känsla och de känner ungdo-
marna på orten. De har öron 
och ögon öppna som vi har 

stor nytta av, säger Elisabeth 
Persson.

En hel del ungdomar, före-
trädelsevis killar och tjejer 
som gått ur årskurs åtta och 
nio, syntes i samhällena på 
onsdagskvällen och natten. 
Privata fester i Alafors, 
Älvängen och Surte tilldrog 
sig stora gäng. Det förekom 
en del alkohol och polisen 
fick gripa in.

– I första hand försöker vi 
stävja fylla. Visar det sig att 
ungdomarna dricker alkohol 
kontaktar vi deras föräldrar. 
Ska man bära eller dricka 
alkohol ska man vara 20 år, 
säger Magnus Andréasson 
på Angeredspolisens ung-
domsenhet.

Hur tycker du arbetskli-
matet är i Ale?

– Överlag är det väldigt 
trevliga ungdomar, De börjar 
väl bli vana vid oss. Vi gör 
ju en hel del punktinsatser i 
kommunen, säger Magnus 
Andréasson.

IFO:s verksamhetslägen-
het i Nödinge fungerade som 
bas för de personer som arbe-
tade under skolavslutningen, 
här skedde en upptaktsträff 
på kvällen och avstämning 
under natten.

– Det är en kväll då många 
människor med olika profes-
sioner arbetar tillsammans för 
ett gemensamt mål. Barnet är 
i centrum och alla drar sitt 
strå till stacken, avslutar Eli-
sabeth Persson.

Bred samverkan som slog väl ut

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Representanter från polisen, socialtjänsten, Ale Fritid och Representanter från polisen, socialtjänsten, Ale Fritid och 
skolan arbetade tillsammans för att bevaka onsdagskväl-skolan arbetade tillsammans för att bevaka onsdagskväl-
lens avslutningsfirande. Dessutom fanns nattvandrargrup-lens avslutningsfirande. Dessutom fanns nattvandrargrup-
per igång på samtliga orter i kommunen. per igång på samtliga orter i kommunen. 

Ett härligt sommarlov väntar nu alla de grundskoleelever i 
Ale kommun, som firade sin examen i onsdags. Lokaltidning-
en fanns på plats på Himlaskolan i Alafors som arrangerade 
sin allra första gemensamma skolavslutning. Rektor Camil-
la Kauffeldt vittnade om ett fantastiskt år för de 463 elever 
som avverkat läsåret tillsammans. Avslutningsceremonin i 
idrottshallen bjöd på diverse uppträdande i form av diktläs-
ning, sång och teater. När eleverna stämt upp i ”Den bloms-
tertid nu kommer” återstod bara ett ballongsläpp från grus-
planen.

På torsdagen var det dags för Ahlafors Fria Skola att ha 
sin avslutning. Klockan nio samlades eleverna i Starrkärr 
kyrka och efter avslutat program vandrade barnen till hem-
bygdsgården i Prästalund där det väntade tårtkalas tillsam-
mans med lärare, föräldrar och syskon. Det var vackert så att 
det förslog och vädret precis så bra som man kan önska sig 
en examensdag.

Foto: Jonas Andersson

Den blomstertid nu kommer…

   Tyg &   Syateljé

Rea!
Inför sommarstängningen har vi 

50% rabatt
på nästan allt i butiken

Semsesterstängt från v 27

Var: Kapellvägen 9 i Älvängen • (Du hittar oss nedanför ÄIAB)
Tel: 0303-749634 • Öppet tisdag-fredag 11-17

Hjärtligt Välkommna Lena


