
alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   200918

Løkken Badehotel
På Løkken Badehotel är det plats till 
både stora och små i de trevliga och 
ljusa hotellägenheter som blev inrät-
tade 1985. Men det har faktisk vart 
ett badhotell sedan 1895 och hotellets 
gamla huvudbyggnad ligger strax ute 
vid den lilla semesterbyns centrala torg. 
I Løkken är det liv året runt, och i de 
många butiker finner man ofta goda 
erbjudanden förutom högsäsongen. Här 
kan man också smaka de lokalt fram-
ställda varorna på t.ex. Løkken Bryghus 
eller Bolsjeriet. Det är endast några få 
hundra meter till Vesterhavets brusande 
vågor och den breda sandstranden där 
fiskebåtarna dras upp på stranden, och 
de karaktäristiska vita badhusen ligger 
sida vid sida och kikar ut över havet 
under badsäsongen. 

Valfri ankomst 
fram till 4.2.2009 och i perioden
14.2.-11.6.2009.

Pris per pers. i lägenhet

1.349:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostpaket
• 1 x 3 rätters middag
• Linnepaket

Kör-själv-resor med

Strandidyll i danska Løkken

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 på Ronneby Brunn

Enkelrum kr. 4.649:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 2.499:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 150:-/per barn kr. 85:-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 2-retters 

middagsbuffet
• Fri entre til spa-afdelingen 

og Brunnsbadet

Pris per pers. i dubbelrum

 3.099:-
6 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Blekinge

Ronneby Brunn Hotell 
En semester på Ronneby Brunn blir 
en upplevelse med klassiska tradi-
tioner och aktivitetsmöjligheter för 
alla åldrar. Här hittar ni ett stort 
friluftsbad, bollplaner, toppmodernt 
Spacenter och en 18 håls golfbana. 
Lusthuset i den gamla kurparken 
bidrar till ett historiskt vingsus över 
denna idyll i Blekinges Skärgård och 
Ronneby Brunnspark vann utmärk-
elsen ”Sveriges vackraste park” år 
2005. Om vädret är dåligt så finns 
det en mängd inomhusaktiviteter att 
tillgå och alla upplevelser i Sveriges 
Trädgård, Glasriket och sköna Småland 
ligger endast en kort bilresa bort. Om 
familjen har lust till att göra en utflykt 
utöver alla bad i poolen och vid stran-
den så kan det rekommenderas att åka 
iväg på äventyr mitt bland älgar och 
lodjur i Vildparken Eriksberg (20 km). 

Ankomst: 
Jun: 14. 20. 25.
Jul: 10. 15. 20. 25. 30.
Aug: 4. 9. 14. 19.

3 dagars semester i lägenhet på 
badhotell i Nordjylland

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. 2.249:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 175:-.
Endast slutstädning

Sista chansen – beställ nu!

Løkken Badehotel

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Extradygn kr. 449:-. 
’Ring och hör närmare.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Ronneby Brunn Hotell

Skönhetsoperationer
0771-919 919

www.kosmetiskkirurgi.se

Skolverksamheten har 
kommit igång igen efter 
några veckor julledighet. På 
Himlaskolan valde man att 
redan på terminens andra 
vecka ha en friluftsdag för 
samtliga elever, årskurs F-9.

– Det är roligt att kunna 
göra saker ihop trots att 
skolan omfattar 400 elever, 
säger rektor Camilla Kauf-
feldt.

Tre aktiviteter fanns att 
välja bland, långpromenad, 
skridskoåkning i Ale Arena 
samt utförsåkning i Ale-
backen.

– Vi hade nästan gett upp 
hoppet om skidåkning efter 
den senaste tidens regnvä-
der. Vi blev positivt överras-
kade när Alebackens ideellt 
arbetande krafter berättade 
att de kunde fixa i ordning 
pisten om vi fortfarande var 
intresserade. Det finns inte 
ord för den tacksamhet som 
vi känner, säger pedagogerna 
Mikaela Nordgren och 
Marie Albinsson.

På onsdagseftermiddagen 
påbörjade skidpersonalen sitt 
intensiva arbete i pisten för 
att ta några timmars paus på 

kvällen. Strax efter klockan 
ett på natten återupptogs 
aktiviteten när temperatur-
mätaren visade knappt fyra 
minusgrader och snökano-
nerna kunde sättas igång.

– Det gäller att passa på, 
säger Kenneth Karlsson 
en av eldsjälarna som fick 
ta emot välförtjänta rygg-
dunkningar av Himlaskolans 
elever och personal.

– Nu kunde vi genomföra 

vår friluftsdag som planerat 
och faktum är att det blev 
en riktig höjdare. Eleverna 
stortrivdes och det är oer-
hört värdefullt när barn och 
ungdomar från de olika års-
kurserna kan göra aktiviteter 
tillsammans, avslutar Marie 
Albinsson.

Vintrig friluftsdag för Himlaskolans eleverHimlaskolans elever
– Alebackens pist låg vit till allas förtjusningllas förtjusning

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jesper Skånberg var en av cirka 60 elever som hade valt skidåkning när 
Himlaskolan arrangerade friluftsdag.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Vi hade i alla 
fall tur med 
vädret igen

Se nästa veckas 
annons

Söndag 25 jan kl 18.00
Entré 80:-

Välkomna

Kommande

LÅT HANTVERKET LEVA!

TRÄSLÖJD för alla 44 tim
Vid 11 sammankomster lär vi oss under 
sakkunnig ledning att förvandla råmaterialet 
till vackra prydnads- och nyttoföremål.
Tid: Tisdagar kl. 18.15 - 21.30 Start den 27/1
Lokal: Himlaskolans slöjdsal , Alafors
Ledare: Gunnar Wiik
Avgift: 1.080 kr exkl. mtrl.

SILVERSMYCKEN 15 tim
Helgkurs 6 - 7 mars NYBÖRJARE
Helgkurs 13 - 14 mars FORTSÄTTNING
Tid: Fred. kl. 18 - 22.00 Lörd. kl. 09 - 17.00           
Vi lär oss tillverka bland annat medeltida smycken
i 925-silvertråd.
Lokal:   Sjövallavägen , Alafors
Ledare: Patrik ”Patte” Nilsson
Avgift:  550 kr exkl. mtrl.

LAPPTÄCKSMARATON
Vi träffas i Skepplanda Bygdegård
lördagen den 24/1 kl.10.00 
och syr  det vi vill av scraps (småbitar)
Vi håller på så länge det behövs!
Kostnad: En påse tråkiga tygbitar som
du byter till roligare tyger !
Ring gärna till ledaren Ewa-Lisa Olsson
om du har frågor. Tel: 0303-337119

ANMÄL DIG SNARAST
till NBV, Tel: 0520-42 84 80

NBV Väst
Ett studieförbund med samhällsengagemang!
Besök oss på: www.nbv.se/vast

ALAFORS. I torsdags var det friluftsdag för Himla-
skolans 400 elever.

Eleverna var utspridda på långpromenad, skrid-
skoaktivitet på Jennylund och skidåkning i Ale-
backen.

– Alebackens personal hade jobbat hela natten 
för att skapa en åkbar pist för oss. Vi är oerhört 
tacksamma för deras insats, säger pedagog Marie 
Albinsson.
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