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Quality Hotel Marina 
På det 4-stjärniga Quality Hotel Marina 
i Vedbæk norr om Köpenhamn och strax 
ute vid Strandvägen och Öresund har ni 
en riktigt god bas för utflykter med kort 
avstånd till bl.a. Louisianas skiftande 
och intressanta konstutställningar i 
Humlebæk (15 km). Dessutom kan en 
tur omkring Kronborg Slot (31 km) i 
Helsingør rekommenderas starkt. I 
Jægersborg (16 km) finns det gamla 
rokokoslottet Eremitagen som är en 
pärla för ögonen att beskåda. Ni kan 
också låta bilen stå vid hotellet och ta 
bussen eller tåget in till centrum av 
Köpenhamn (25 km) där det är liv hela 
året runt med en värld av sevärdheter 
som t.ex. Amalienborg och Danmarks 
mest kända nöjespark Tivoli, museer, 
teatrar och fantastiska möjligheter för 
shopping. 

Valfri ankomst i perioderna 
3.-11.4., 7.-8.5., 20.-22.5., 29.-30.5. 
och 9.-16.10.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Ved køb af middag hotel

lets restaurant fredag 
aften, tilbyder hotellet 
1 flaske vin pr par.

Kör-själv-resor med

Upplevelser i Nordsjälland

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:-.

Semester vid det vita slottet

Enkelrum kr. 1.799:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Schloss 

Ahrensburg

Pris per pers. i minidubbelrum

 1.299:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel am Schloss
Endast 4 timmar från Sverige ligger 
medeltidsstaden Ahrensburg. Staden 
domineras av det vackra, vita renäs-
sansslottet med samma namn som 
byggdes på 1500-talet av fältherren 
Daniel Rantzaus arvingar. Endast 5 
minuters promenad från slottet lig-
ger det 3-stjärniga Hotel am Schloss 
vackert placerat nära slottsparken och 
här kan ni se fram emot några trevliga 
semesterdagar i komfortabla ramar. 
Arhrensburg är omgivet av idyllisk 
natur men bjuder även på ett trevligt 
caféliv såväl som intressanta sevärdhe-
ter. Besök t.ex slottskyrkan, den gamla 
kvarnen eller slottsstallet Marstall rakt 
ovanför stadens slott (450 m). Men 
även lite längre bort väntar äventyren 
på er. Upplev Lübecks UNESCO-listade 
Altstadt (41 km) eller prova på shop-
ping, museum, galleri och café m.m. i 
metropolen Hamburg (30 km).

Ankomst: 
Mar: 13. 20. 27.
Apr: 3. 9. 10. 11. 17. 24.
Maj: 1. 8. 15. 21. 22. 29. 30.
Jun: 5. 12. 19. 26.
Valfri ankomst i perioden 
1.7.-26.8.2009

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Vedbæk

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.

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

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
Enkelrum kr. 1.349:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 749:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn 35:-.

Du hinner fortfarande!

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

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

Ring och hör närmare.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

6 dagars sommersemester
Endast kr. 2.299:-

Ring och hör närmare

Quality Hotel Marina

Hotel am Schloss

6 dagars sommersemester

Endast kr. 2.999:-

Ring och hör närmare

NÖDINGE. Nya träff-
punkter står överst på 
önskelistan hos Ales 
ungdomar.

I torsdags öppnade 
Mötesplats Ungdom i 
Ale gymnasium.

En gigantisk satsning 
som över 80 ungdomar 
hörsammade redan 
första kvällen.

Efter månader av intensiva för-
beredelser var det äntligen kick 
off för Mötesplats Undom som 
kort beskrivet handlar om att 
Ale gymnasium ställer sina lo-
kaler och resurser tillgängliga 
även kvällstid. Inledningsvis är 
det torsdagkvällar som gäller, 
men ledningsgruppen ute-
sluter inte att öppethållandet 
kan drygas ut till fler gånger 
i veckan.

– Vi får se hur det formar sig. 
Vi smyger igång och hoppas att 
verksamheterna formar sig av 
deltagarna, säger projektleda-
re Michael Svensson.

En kärna i mötesplatsen 
blir Röda scen i gymnasiet, där 
det förhoppningsvis alltid ska 
hända något kul på scen. Det 
gjorde det under premiärkväl-
len. På scen stod bland annat 
Stay Fido Stay, Amanda & 
Sara och glamrockaren Jonny 

Björnhager.
– Tanken är att det ska sprud-

la av aktivitet i hela huset och 
ni väljer var ni vill hänga på. 
Ni kan testa på att göra film, 
spela teater, lära er jonglera i 
cirkusskolan, knåda i cafégrup-
pen, gå med i skrivarverksta-
den eller varför inte få lite extra 
hjälp med läxorna, marknads-
förde Michael Svensson mö-
tesplatsen.

Det är tveklöst en gigantisk 
satsning som hela den kommu-
nala apparaten gör för att möta 
upp det önskemål som ungdo-
marna mycket tydligt har for-
mulerat i enkäter efter enkäter. 
Till sin hjälp har Ale kommun, 
studieförbunden och fören-
ingslivet.

– Det här kan bli hur bra 

som helst och förhoppningen 
är att nå fram till de ungdo-
mar som hittills inte har hittat 
något meningsfullt att göra på 
fritiden. Sedan kan det ju fak-
tiskt bli en riktigt rolig mötes-
plats att bara mötas på. Det är 
ju det som ungdomarna säger 
sig ha saknat, säger Vaknas 
Thomas Berggren.

Infrias alla förväntningar 
kan vi snart lyssna till en ung-
domsradiokanal och se webb-

teve producerad av ungdomar 
på Mötesplats Ungdom.

– Det finns så stora möjlig-
heter i det här huset att vi inte 
utesluter någonting, säger Mi-
chael Svensson.

Om ett par veckor ska vi se 
lyssna till hur ungdomarna ut-
värderar sin nya mötesplats.

STARRKÄRR. Fjolårets 
succé är tillbaka.

På söndag har det 
åter blivit dags för 
”Skratta & Sjung” i 
Starrkärrs bygdegård.

Den här gången får 
Lennart Thorstensson 
sällskap av den välbe-
kante trubaduren Lars-
Eric Frendberg.

Det var fulla hus de två gånger 
som Skratta & Sjung arrang-
erades i bygdegården förra 
året. Bakom arrangemanget 
står Studieförbundet Vuxen-

skolan tillsammans med Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing och Starrkärrs bygdegårds-
förening.

– Konceptet med sång, musik 
och historieberättande har visat 
sig gå hem hos publiken. Förra 
året hade vi två välbesökta och 
väldigt trivsamma tillställning-
ar, säger Inga-Britt Karlbom, 
en av initiativtagarna.

I höstas hade konferencier 
och tillika allsångsledare Len-
nart Thorstensson hjälp av Leif 
Randers. När det nu är på sin 
plats att hälsa våren välkommen 
är det en annan bekant profil 

som dyker upp på scenen. Lars-
Eric Frendberg från Trollhät-
tan har besökt Ale kommun ett 
otal gånger under årens lopp.

– Jag känner till området väl-
digt väl och att komma hit till 
Starrkärr är som att uppträda på 
hemmaplan. Jag har lärt känna 
en hel del invånare i dessa trak-
ter genom musiken. I bygde-
gården har jag varit i olika sam-
manhang och tycker det är en 
väldigt mysig lokal, säger Lars-
Eric Frendberg till Alekuriren.

Lars-Eric Frendberg har 
under årens lopp varit en upp-
skattad gäst i många radio- 

och tv-program. Hans reper-
toar omfattar allt från visklas-
siker till dagens populärmusik. 
Han tolkar bland andra Dan 
Andersson, Nils Ferlin och 
Evert Taube. Elivs Presley-
imitationer tillhör också van-
ligheterna.

– Jag kommer att blanda 
friskt, från Taube till Elvis. Jag 
vill spela melodier som folk 
känner igen och kan sjunga med 
i. Det är ju det som är tanken 
med den här eftermiddagen, 
säger Lars-Eric och tillägger:

– Sedan är det något av ett 
Gunnar Wiklund år i år. Det är 
faktiskt 50 år sedan som han slog 
igenom med låten ”Nu tändas 
åter ljusen i vår lilla stad” och 
det var 20 år sedan som Gunnar 
gick ur tiden.

Lennart Thorstensson och 
Frendberg lärde känna varan-
dra i slutet av 70-talet och har 
kamperat ihop flitigt sedan 
dess. 

– Vi reste runt bland byg-
degårdarna under rubriken 
”Humor & Humör”. Skratta 
& Sjung är något liknande och 
jag ser verkligen fram emot sön-
dagens arrangemang, avslutar 
Lars-Eric Frendberg.

JONAS ANDERSSON

Ale gymnasium träffpunkt även efter skoltid
– Lyckad kick off för Mötesplats Ungdom

LYCKA TILL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Michael Svensson berättade 
om Mötesplats Ungdom och 
presenterade alla engagera-
de gruppledare.

Jonny Björnhager var en av ungdomarna som klev upp på 
Röda scen i torsdags. Uppträdandena blir förhoppningsvis en 
av kärnorna i den nya mötesplatsen.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Mallorca - Sorrento +

Prisvärd 2-rumslägenhet med balkong och utsökt läge i charmiga Santa 
Ponsa med mysigt poolområde och utsikt över den fi na havsviken.

Pris 1 vecka den 19 och 26/4 3795:-
Avser del i 2-rumslgh med avresa fr Landvetter.
Tillägg 400:- för avresa den 3 & 10 maj.

vårfynd

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

Anmäl dig till vårt attraktiva nyhetsbrev 

på vår nya sajt, full av reseerbjudanden!

Azorerna!Azorerna!
Med ett lysande havsläge på den öns 
sydkust kan ni slå er till ro och njuta 
i dubbelrum med havsutsikt inkl. 
frukost på fi na Hotel Marina!

Pris 1 v. den 26/3 3595:-3595:-
Tenerife!Tenerife!

På förstklassiga Hotel Jacaranda i 
Fañabé bor ni i läckert dubbelrum 
vid ett storartat poolområde med 
omfattande all inclusive!

Pris 1 v. den 12/4 7995:-7995:-
Mallorca!Mallorca!

Hotel Alcudia Garden i Puerto de Al-
cúdia ligger nära centrum, strand och 
marina med ett inbjudande poolom-
råde. Här bor du i fräsch 2-rumslägen-
het med en prisvärd all inclusive.

Pris 1 v. den 19/4 6995:-6995:-
Kreta!Kreta!

På Chaniakustens fi naste strand lig-
ger Golden Bay. Här bor ni i 2-rumslä-
genhet med havs- & poolutsikt. 

Pris 1 v. den 24/4 4495:-4495:-

”Som att uppträda på hemmaplan””Som att uppträda på hemmaplan”
– Frendberg kommer till Starrkärrs bygdegård

Lars-Eric Frendberg gästar 
Starrkärrs bygdegård på 
söndag när ”Skratta & 
Sjung” har årspremiär.


