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Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Kör-själv-resor med

Kontrasternas stad Lund

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Vår i Wittensee
Pris per person i dubbelrum

1.699:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Wittensee ★★★

Valfri ankomst 

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
centrumhotell i Skåne

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-13 år ½ pris 

i förälders rum.

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

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Wittensee

Grand Hotel Lund ★★★★

Ankomst:

Hotel Lund

Extradygn

m. frukostbuffé:

Endast 899:- 

Du hinner fortfarande!

Rock n rollRock n rollrumble
Sommarens skönaste festival

FREDAGFREDAG 2828 AUGUSTIAUGUSTI
9 band/artister + DJ kl 19-019 band/artister + DJ kl 19-01

FÖRKÖP 100 KR • VID ENTRÉ 120 KR • 18 ÅR LEG • VÄLKOMNA • ARR. AHLAFORS IF

Hi-Fi HEROHi-Fi HERO
DORIS DISCOTHEQUEDORIS DISCOTHEQUE
BROSHAN.COMBROSHAN.COM
SJUKDOM REUNIONSJUKDOM REUNION
THOMAS & DAVIDTHOMAS & DAVID
SAHLIN SALVATIONSAHLIN SALVATION

FÖRKÖP HOS
Ica Nödinge/Älvängen/Alvhem

Netto Bohus 
Coop Surte 
Shell Nol

NÖDINGE. OK Alehof 
håller på traditionen.

På lördag är det dags 
för den årliga markna-
den vid klubbstugan i 
Dammekärr.

Många av aktivite-
terna går att känna 
igen från tidigare år.

Sol och vackert väder. Det 
är vad OK Alehof hoppas på 
när föreningen bjuder in all-
mänheten till sin traditionel-
la marknad nu på lördag. I 
fjol var väderleken den bästa 
tänkbara och arrangemanget 
blev det bästa på länge.

På programmet står lopp-
marknad, vattenkast, tips-
promenad, godisdamm, lot-
terier med mera. Naturligt-
vis kan besökarna också se 
fram emot auktion där Björn 
Sundelid sin vana trogen iklä-
der sig rollen som auktions-
förrättare.

Utöver redan nämna 
inslag kan även framhållas 
den bytesmarknad av barn-
kläder och barnartiklar som 
kommer att ske.

Återstår att se hur mycket 
folk som hörsammar inbju-
dan och tar sig till Damme-
kärr på lördag.

Marknadsdags i Dammekärr

Nu på lördag är det dags för OK Alehofs traditionsenliga augustimarknad.
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