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soltips

Boka på 031-600 310, www.solresor.se 
eller hos din resebyrå! 

Öppet köp fram till 60 dagar före avresa 
när du tecknar vårt avbeställningsskydd.

Gröna Madeira
5-stjärnig semesterlyx nära Li-
dobadet på Hotel Ocean Park 
med havsutsikt från balkongen. 
- inkl. storslagen frukostbuffé

Pris 1 v. den 24/3 6495:-6495:-
Solsäkra Hurghada

Hotel  Sea Star Beau Rivage 
med ett exklusivt strandläge är 
den sanna semesterdrömmen.
- inkl. prisvärd all inclusive

Pris 1 v. den 27/3 6995:-6995:-
Gourmet på Azorerna
Specialresa för kräsna smaklökar till 
atlantön med 4-stjärniga Hotel Royal 
Garden inkl. frukost + gourmetpa-
ket /värde 1565:-) med stadsvan-
dring Ponta Delgada, gourmetkväll, 
utfl ykt till Furnas & varma källor inkl. 
lunch, ost- & vinkväll, avskedsmiddag.

Pris 1 v. den 2/4 6995:-6995:-

NÖDINGE. Nu blir pro-
jektet av.

Tisdag och onsdag 
i nästa vecka blir det 
föreställning i Ale gym-
nasium till förmån för 
cancerforskningen.

Initiativtagare är 
Andreas Kortiniemi och 
Isabelle Sandberg.

Andreas Kortiniemi och Isa-
belle Sandberg går i Es 3a på 
Ale gymnasium. Under ett 
halvår har de sysslat med ett 
gemensamt projektarbete, 
som i nästa vecka mynnar ut 
i en föreställning till förmån 
för cancerforskningen.

Föreställningen äger rum 
i gymnasiets teatersalong där 
publiken kommer att bjudas 
på alltifrån film och teater till 
musik och poesi.

– Det blir ett brett spektra 
av underhållning, förhopp-
ningsvis med något som 
passar alla smaker. Vi mark-
nadsför detta som en famil-
jeföreställning och då är det 

viktigt att det tilltalar folk 
i alla åldrar, säger Andreas 
Kortiniemi.

Aktörerna ställer upp 
helt ideellt och har således 
inga ekonomiska anspråk 
på arrangören. Biljettintäk-
terna, 40 kronor per person, 
går oavkortat till Cancerfon-
den och Barncancerfonden.

– Det vore fantastiskt kul 
om vi kunde få två välbesökta 
föreställningar. Deltagarna 
förtjänar det och dessutom 
skulle det innebära välbe-
hövliga slantar för cancer-

forskningen, säger Isabelle 
Sandberg.

Hur ligger ni till i förbe-
redelserna?

– Bra! Repetitionerna 
pågår för fullt samtidigt som 
vi kollar av allt som har med 
tekniken att göra. Vi håller 
som bäst på att gå igenom 
ordningsföljden för framträ-
dandena, avslutar Andreas 
Kortiniemi.

Föreställning till förmån för cancerforskningen
Andreas Kortiniemi och Isabelle Sandberg är initiativtagare till de två föreställningar till förmån för cancerforskningen som 
visas i Ale gymnasiums teatersalong i nästa vecka.

ALAFORS. Inte lika 
många år på nacken 
som Vasaloppet, men 
ändå en klassiker.

I torsdags genom-
fördes Hasaloppet för 
sjätte året i rad.

– Nu börjar vi få 
rutin på det här, säger 
initiativtagaren Linda 
Skånberg på Mor Annas 
Förskola.

Deltagarna är inte närmelse-
vis så många, de saknar skidor 
på fötterna och på startlinjen 
återfinns endast förskolebarn. 
Ändå påminner Vasaloppet 
och Hasaloppet lite grann 
om varandra. Utmaningen 
tycks lika stor för barnen på 
Mor Annas Förskola att ta sig 
runt den lilla slingan i Furu-
lundsskogen, som det är för 
de tusentals män och kvin-
nor att skida mellan Sälen 
och Mora.

– Detta är helt klart en 
höjdpunkt för barnen, inty-
gar Linda Skånberg.

Precis som i det riktiga Va-
saloppet serveras deltagarna 
blåbärssoppa utmed spåret. 
Två och två hasar barnen in 
och många låter sig väl smaka 
av soppan.

När barnen passerat mål-
linjen intar de snabbt rollen 
som hejarklack för sina kam-
rater. Hejaropen ekar mellan 
tallarna och stämningen är på 
topp. När alla kommit i mål 
väntar prisutdelning, samt-

liga deltagare föräras med 
medalj.

Hasaloppsdagen avslutas 
sedan traditionsenligt med 
korvgrillning på Mor Annas 
Förskola.

JONAS ANDERSSON

Hasaloppet har 
blivit en klassiker

Blåbärssoppan smakade gott 
tyckte Boel.

Starten för Hasaloppet ska 
snart gå och deltagarna gör 
sig beredda.

Klara, färdiga, gå! Linda 
Skånberg släpper iväg delta-
garna i årets Hasalopp.
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