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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.

Du hinner fortfarande!

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

Tobias Dahlin från Uspastorp, rege-
rande svensk mästare i undervattensfo-
to, visar sina otroligt vackra bilder på 
Repslagarmuseet i en utställning ar-
rangerad av Ole Brask, elev på media-
programmet på Ale gymnasium.

”Djupets hemligheter” är en väst-
svensk undervattensresa, där undervat-
tensfotografen, Tobias Dahlin, tar oss 
med på både en historisk resa till spän-
nande västkustvrak och en biologisk 
resa där vi bland annat får möta den 
glupska havskatten och den hänförande 
röda näckrosen.

Bilderna är ifrån den svenska väst-

kustens sjöar och hav.
Tobias, 33, tog redan som 15-åring 

dykcertifikat. Han har alltid varit fasci-
nerad av undervattensvärlden och det 
föll sig snabbt naturligt att fota den. 
Trots att Tobias har fotograferat en hel 
del både i Röda havet och haven utan-
för Malaysia och Thailand känner han 
lite extra för Sverige. Svenska vatten 
är inte lika väldokumenterade som de 
tropiska men har mycket att erbjuda. I 
denna utställning kommer vi att få se 
bilder, bland annat från naturreservatet 
Svartedalen i Lilla Edet och från sjöar 
i Ale. Bilder från våra egna vatten gör 

det hela lite extra underhållande. 
Vi anar inte hur mycket det 

finns att se under ytan. Det var 
vid Hamburgersund vid Väderö-
arna som Tobias Dahlin i somras 
tog sina nio vinnarbilder i SM i 
en så kallad splashintävling, där 
de tävlande dyker samtidigt som 
de har en viss tid på sig att ta 
bilder. En av Tobias bilder fick 
högsta poäng av juryn.

Olle Brask som har arrangerat ut-
ställningen, gör det som sitt projekt-
arbete på gymnasiet. Olle tog kontakt 
med Tobias efter han sett en artikel i 
Alekuriren, om Tobias seger i UV foto-
grafering. Olle är själv en duktig foto-
graf, vilket bidrog till att det var extra 
kul att arrangera en fotoutställning.

Olle har också haft en arbetsplats-
förlagd utbildning på Repslagarmuseet 
där hans uppgift har varit att utifrån en 
ung persons referensramar välja ut sex 
objekt ur Kultur i Arv, samt presentera 
sitt val i en enkel skärmutställning, som 
kommer att visas i kommunen senare i 
vår. I sitt framtida yrkesval skulle Olle 
gärna se att det ingick att arrangera ut-
ställningar.

Vernissage äger rum onsdagen den 
25 februari och då är både Tobias 
och Olle närvarande och kan svara på 
frågor. Invigningstalare är Tore Berg-
hamn vice ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden.
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Undervattensresa på RepslagarmuseetUndervattensresa på Repslagarmuseet

Tobias Dahlin från Uspastorp, regerande svensk mästare i undervattensfoto, 
visar bilder på Repslagarmuseet i utställningen ”Djupets hemligheter” som 
har premiär onsdagen den 25 februari.      Arkivbild: Allan Karlsson

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

Yes Man

Wallander
Hämnden

Söndag 22 feb kl 18.00
Från 15 år. Entré 80:-

www.alefolketshus.se
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Välkomna! Torsdagen den 12 mars är det kick 
off för Mötesplats Ungdom. Syftet 
är att öppna upp Ale gymnasium på 
kvällar och helger och nyttja de möj-
ligheter som huset erbjuder.

– Behovet av en mötesplats för 
våra ungdomar är stort, säger kultur-
chef Michael Svensson som ingår 
i den arbetsgrupp som tagit fram 
ramarna för Mötesplats Ungdom.

Ale kommun strävar efter att bli 
”Årets ungdomskommun” 2010. 

Mötesplats Ungdom blir därför en 
viktig pusselbit i ambitionen om att 
uppfylla den målsättningen.

– Ale gymnasium ska vara en 
levande träffpunkt och erbjuda ett 
brett spektra av aktiviteter, säger 
Michael Svensson.

Teater, film, bild, dans, café, mul-
timedia, litteratur och radio är exem-
pel på aktiviteter som ska attrahera 
ungdomarna.

– Jag är alldeles övertygad om 
att ungdomarna kommer att 
nappa på det här, avslutar 
Michael Svensson.

JONAS ANDERSSON

Kick off för Mötesplats Ungdom

A tribute to Monica Z

Glasbruksmuseet
Sönd 8 mars, kl 17
Bilj (förköp): 80 kr 

Paula
Kaltenbach

Quartet

KVINNODAGEN
Sveriges minsta dansscen gästar Ale
24 kvadrat

Sara Regina Fonseca
Maud Karlsson

Biljetter säljes på  Huvudbilioteket, Nödinge

Pelarteatern, Alafors
Ons 4–fre 6 mars, kl 19

Bilj (förköp): 120 kr

OBS!

Begränsat

antal biljetter

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


