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Hotel Buasen ★★★★

Den lilla alpbyn Neukirchen ligger vid 
foten av det imponerande bergsmas-
sivet Grossvenediger vars silhuett 
sträcker sig 3700 meter upp i luften 
mot Salzburgland sommarhimmel. På 
den sydvända bergsluttningen lyser det 
exklusiva 4-stjärniga Hotel Buasen upp 
med sin färgrika fasad av blomstrande 
balkonglådor och de goda österrikiska 
traditionerna förnekar sig heller inte 
när det gäller atmosfär och boende. 
Här bor ni 1030 m.ö.h. och ni kan njuta 
av en fantastisk utsikt över den gröna 
dalen och alptopparnas eviga snö från 
frukostterrassen. Hotellet har specia-
liserat sig på att skämma bort den 
vuxna publiken och har därför invigt 
en ny wellnessavdelning. Här ställs 
även stavar, ryggsäck, vattenflaska 
och inte minst instruktör till rådighet 
för vandringar i berglandskapet.

Ankomst:
Söndagar i perioden 7.6.-23.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

3.599:-
med instruktör

Kör-själv-resor med

Uppfriskande sommar i Alperna

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:-.

Semesterdagar i Kappeln

Enkelrum kr. 2.249:-.
Avbeställningsskydd:

Pris per pers. i dubbelrum

1.599:-
4-dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Stadt Kappeln ★★★★

Den mysiga nordtyska orten Kappeln 

danska gränsen och ända ner till 
fjorden Slien. Orten ligger i ett popu-
lärt semesterområde som charmerar 
de flesta med sin idylliska gamla 
innerstad med smala gator och hamn-
området med sportfiske, små båtar 
och sillrökerier. Mitt i de här idylliska 
ramarna ligger även det smakfullt 
inrättade och nyrenoverade Hotel 
Stadt Kappeln där Ni kan glädja er 
till några avstressade semesterdagar. 
Får ni lust att ta en liten utflykt så 
finns det ett flertal sevärdigheter i 
Schleswig-Holstein. Det er värt att 
besöka domkyrkan Sankt Petri i 

-
ende och vackra trädaltaret – eller 
ta vägen förbi Gottorp Slott (39 

arkeologiska fynd, konst, möbler och 
den berömda Nydam-båten.

Ankomst: Torsdagar i perioden 

8 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Neukirchen

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 4.499:-. 
Avbeställningsskydd:

Sista chansen – beställ nu!

Hotel Stadt Kappeln

Hotel Buasen

NÖDINGE. Längdskidå-
karna är att gratulera!

Redan så här tidigt 
på året erbjuder OK 
Alehof goda tränings-
förhållanden inför 
Vasaloppet.

En dryg kilometer 
konstsnöslinga ligger 
spårad och klar i Dam-
mekärr.

Kylan var efterlängtad och 
det föranledde eldsjälarna 
i OK Alehof att omgående 
börja spruta snö vid klubb-
stugan i Dammekärr. När 
lokaltidningen kom på besök 
på trettondagsaftons morgon 
visade temperaturmätaren 
minus 16,4 garder när Kjell 
Thorbentsson och hans 
mannar tillverkade snö för 
glatta livet.

– Det gäller att passa på när 
tillfället ges. I samband med 
den första köldknäppen efter 
jul lyckades vi göra en slinga 
om 600 meter, men nu är den 
sträckan nästan fördubblad, 
säger Kjell Thorbentsson 
som förklarar att det har job-
bats såväl dag som natt.

– Nu är vi faktiskt först i 
närområdet med att kunna 
erbjuda en spårad konstsnö-
slinga. Det är perfekt för alla 
dem som vill träna inför Va-
saloppet. Vi märker av ett 
väldigt stort intresse från all-
mänheten, säger Thorbents-
son.

Vad är det som driver dig 
att lägga ned alla dessa ide-
ella arbetstimmar?

– Det är en mycket bra 

fråga. Framförallt är vi ett 
väldigt gott gäng som jobbar 
ihop och sedan är det fantas-
tiskt kul med den respons vi 
får skidåkare i alla åldrar, av-
slutar Kjell Thorbentsson.

Spårat och klart i Dammekärr
– Kylan kom lägligt

Kjell Thorbentsson i OK 
Alehof är stolt över att för-
eningen nu kan erbjuda en 
spårad konstsnöslinga på 
dryga kilometern.

Intresset för att åka längdskidor i Dammekärr är stort.

Den senaste veckan har en 
skabbräv synts runt vårt hem 
i Skepplanda. Som ni ser på 
bilden är den så illa tilltygad 
att den nog dör om några 
veckor.

Det kan vara bra om 
allmänheten får veta att 
rävskabb finns i området. 
Det kan ju drabba katter 
och hundar, även om det är 
ovanligt.

Den här räven har närmat 
sig vår gård och är ganska 
oskygg. Den har legat i vår 
ligghall för hästarna och 
varit vid vår veranda och 
rivit i soppåsar.

Katarina Domstad
Skepplanda

Skabbräv i Färdsle

Ny katalog 

ute nu!

Modernt, klassisk eller lantligt- Myresjökök i ditt drömhus!

Villa 
Visingsö

www.smalandsvillan.se Rävskabb i området.

Hålanda
Sim & Trim 

Våren 2009

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 12/1

Vattengympa 19:45-20:45 Skepplanda Simhall. 
Ledare: Ammi Westlund. Fri simning 20:45-21.15

Tisdagar - start 13/1
Motionsgymnastik Medel 19:30-20:30 Garnvindeskolan. 

Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 15/1
Motionsgymnastik Medel 19:00-20:00 Hålanda Bygdegård. 

Ledare: Anna Lorentsson

Söndagar - start 18/1
Pilates 17:30-18:30 Hålanda Bygdegård. Ledare: Anki Olsson

Motionsgymnastik Medel 19:00-20:00 Hålanda Bygdegård. 
Ledare: Liselott Persson.

BARNGYMNASTIKEN
Måndagar - start 12/1

Barn 4-6 år kl 18:15-19:00 i Hålanda Bygdegård
 Ledare: Mari-Louise Nilsson. Hjälpledare: Ida Edvardsson

Ingen föranmälan. Kom i god tid för inskrivning.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.
För mer info om vår förening gå in på hemsidan:

www.halanda.se/evenemang

Kostnad: Vuxna och ungdomar 400 kr per termin. 
Ni har möjlighet att välja fritt ur våra aktiviteter under veckan.

Barn 4-6 år 150 kr per termin (12 gånger per termin)

Frågor: Pia 0303-33 76 01

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


