
NÖDINGE. Petter, 35, 
– en av Sveriges 
hetaste hiphopmusiker 
kommer till Ale.

Han blir det stora 
dragplåstret till ung-
domsarrangemanget 
Festivalborg i Ale gym-
nasium.

– Det känns kanon 
och reaktionerna från 
ungdomarna är väldigt 
positiva, säger fritids-
ledare, Jonas Ekstrand.

Festivalborg arrangeras för 
tredje gången genom ett 
samarbete mellan kommun, 
föreningsliv och inte minst 
Vaknafonden. Det har varit 
mycket tissel och tassel under 
vintern kring vem som blir 
arrangemangets dragplåster. 
I veckan avslöjades att Petter 
accepterat inbjudan till Ale 
kommun.

– Han är jättehet bland 
ungdomar och firar just nu 
10 år som artist. Det var ett 
lätt val för arrangörsgruppen, 

säger Jonas Ekstrand.
Valborg är en så kallad 

riskhelg, som tidigare har 
präglats av mycket fylla och 
bråk bland ungdomar. För tre 
år sedan togs ett gemensamt 
initiativ för att motverka pro-
blematiken. En av eldsjälar-
na för projektet Festivalborg 
har varit – och är fortfaran-
de – Vaknas Thomas Berg-
gren.

– Vi har kommit en bra bit 
på väg och framför allt sättet 
som Ale Fritid involverar 
ungdomarna i festivalen är 
en stor framgång. Vi gör det 
inte bara för ungdomar, utan 
de är också delaktiga i mycket 
av det som sker.

Det drogfria arrange-
manget har givit eko utanför 
kommungränsen och i år har 
Kungälvs kommun önskat få 
vara än mer delaktiga.

– Intresset är stort och ef-
tersom Ale gymnasium har 
kapacitet att ta emot många 
ser vi bara positivt på att sam-
verka med fler kommuner. 

Ungdomarna 
själva tycker 
det är jät-
teroligt när 
det kommer 
många nya 
besöka-
re, säger 
Thomas 
Berggren.

Publiksiff-
ran har ökat 

successivt och 2009 är bågen 
spänd till 1000 personer. Med 
Petter i bagaget är målet fullt 
möjligt att nå.
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Hotell Linnéa 
Besök Skånes andra största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 25 
minuter och gör ett besök i charmiga 
Helsingør där ni kan shoppa i butikerna 
eller bara uppleva den danska avslapp-
nande stämningen samtidigt som ni 
njuter av en kall öl. Härifrån kan även 
kustbanetåget ta er förbi t.ex konstmu-
seét Louisiana och ända ned till metro-
polen Köpenhamn. Mitt i Helsingborgs 
centrum ligger Hotell Linnéa i ett av de 
vackra gamla stadshusen och här blir 
ni väl omhändertagna och redo för att 
utforska staden. Kasta er ut i det varie-
rande shoppinglivet i Helsingborg med 
sina butiker, restauranger och caféer 
som ligger runt om Stortorget. Gå upp 
för den 35 meter höga Kärnan som är 
det enda som återstår av Helsingborgs 
Slott och bli belönad med en magnifik 
utsikt över Öresund.  

Valfri ankomst fredagar fram 
till 12.6.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Välkomstvin på rummet

Kör-själv-resor med

Helsingborg – Sundets pärla

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:-.

Bo 4-stjärnigt i Nordtyskland

Enkelrum kr. 1.999:-. 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 85:-/per barn kr. 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x 4-rätters festmiddag
• 1 x välkomstcocktail
• Entré till spacenteret Aqua 

Landschaft
• 10 % rabatt på 

spabehandlingar

Pris per pers. i dubbelrum

 1.699:-
4 dagars semester i 

Liebenwalde, Brandenburg

Preussischer Hof 
I Brandenburgs idylliska kulisser med 
djupgröna skogar och vackra sjöar hit-
tar man det eleganta 4-stjärniga hotel-
let Preussischer Hof, där alla sinne 
blir bortskämda och det är ett perfekt 
ställe att tillbringa några semesterda-
gar på. Ni kan använda er av rabatten 
på hotellets härliga spaavdelning, 
smaka er till den sjunde himlen i res-
taurangen eller låta er bli betagna av 
rokokkoskönheten Sanscoussi (80 km), 
som med sin fantastiska slottspark och 
mindre slott inom parkens område är 
Tysklands svar på Versailles. Hotellets 
läge är inte bara perfekt för alla dem 
som önskar lugn och ro, utan också 
för dem som vill uppleva storstadsliv. 
På under en timme kan du vara mitt 
i Berlins hjärta (47 km), där sevärd-
heter som Checkpoint Charlie och 
Brandenburger Tor tävlar om upp-
märksamhet med Friedrichsstrasse, 
där moderna butiker och restauranger 
ligger sida vid sida med minnen från 
det gyllene 20-talet. 

Ankomst: Torsdagar och söndagar 
fram till 18.6.2009.

3 dagars semester 
på 3-stjärnigt centrumhotell

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 4-15 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. 1.299:-. 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn 35:-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Extradygn m. frukostbuffé: 
Endast kr. 449:-. 

Ring och hör närmare.

Preussischer Hof

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotell Linnéa

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Kl 18.00

Wallander - Hämden

BOLT
Walt Disney

Söndag 15 feb 
kl 13.00 & kl 16.00

Matiné. Från 7 år. Entré 60:-

www.alefolketshus.se

Kommande sön 22/2

Välkomna!

Petter spelar i 
Ale på Valborg

Petter, Sveriges hiphopkung, blir Festivalborgs stora drag-
plåster i år.

PETTER
Petter är artistnamnet för Petter 
Alexis Askergren, född 25 maj 1974. 
Han är en av svensk hiphopmusiks 
största företrädare från Södermalm 
i Stockholm. Flera av hans hits 
har redan blivit klassiker. Petter 
slog igenom som soloartist med 
singlarna Mikrofonkåt och Vinden 

har vänt som släpptes 1998 res-
pektive 1999. Av hans album är det 
Bananrepubliken, 1999, som har sålt 
mest. Den nådde 130 000 ex och fick 
därmed 3 x Platina. Totalt har Petter 
släppt sex fullängdsalbum och en 
samlingsskiva. Den 30 april uppträ-
der han i Ale gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20
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