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Pris per person i dubbelrum

1.999:-

Bilsemester med

Semesterdagar vid havet

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:

Enkelrum 1.399:-
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 45:-/Per barn 35:-
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

949:-
3 dagars semester på 

4-stjärnigt centrumhotell

4 dagar på 4-stjärnigt hotell 
vid den tyska östersjökusten

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

Enkelrum 2.699:- 
Extrasäng 1.849:- 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år 

½ pris i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år 

gratis i förälders säng.
Max. 2 barn 7-13 år 

½ pris i förälders rum.

Helsingborg – Sundets pärla

Hotel Timmendorfer Strand

Respriser & restips

www.happydays.nu

Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna.

Extradygn

med frukostbuffé:

 Endast kr. 499:-

Endast
för barn: 

Glass vid ankomst, 

favorit rätter till 

middag och gratis 

barnklubb!

Hotel Timmendorfer Strand ★★★★

Ankomst:

Hotell Linnéa ★★★★

leva den danska stämningen samtidigt 

Ankomst:

Hotell Linnéa

SKEPPLANDA. Stig 
Karlsson stuffar vidare 
med oförtruten entusi-
asm.

Oräkneliga är de barn 
och ungdomar i Ale 
som han har lärt dansa 
under åren.

– Stig är rolig, kon-
staterar Frida Jonas-
son i 4C på Alboskolan.

Han har blivit ”Stuffa-Stig” 
med hela Ale. I ABF:s regi 
åker Stig Karlsson runt bland 
skolorna och lär barnen att 
dansa, alltifrån tango och 
polka till bugg och foxtrot.

– Jag började turnera runt 
på skolorna i Örnsköldsvik 
1978, sedan har det bara 
rullat på, berättar Stig som 
bland annat kan skryta med 
att ha lärt ut danssteg till 
kända hockeyspelare som 
Peter Forsberg och brö-
derna Henrik och Daniel 
Sedin.

Alboskolan blev först att 
nyttja Stigs tjänster när han 
flyttade från Ångermanland 

och ner till Ale. Numera är 
han flitigt anlitad. Himla-
skolan, Ahlafors Fria Skola 
och Nolskolan är några av 
de skolor som han ska besöka 
den närmaste tiden. Stig 
arbetar även med funktions-
hindrade.

– Det är fantastiskt roligt! 
Vi jobbar med rörelse till 
musik, förklarar Stig.

Lokaltidningen hälsar 
på i Alboskolan en tors-
dagseftermiddag där mat-
salen får utgöra dansgolv 

för ett par timmar. Efter 
avslutad skoldag får elev-
erna i årskurs 4-6 möjlighet 
till dansträning. Intresset är 
stort och glädjen påtaglig.

– Jag brukar börja med 
att säga till eleverna: Hur 

många vågar 
vara knäpp? 
Ingen kan 
vara knäppare 
än jag! Jag är 
en knäppgök, 
helt klart!

– Dansen 
är underbar ur 
många aspek-
ter. Det bästa 
av allt är att 
den motver-
kar mobbing. 
Killar och 
tjejer får lära 
känna var-
andra på ett 
naturligt sätt. 
Man lär sig 
dansa genom 
att ta i var-
andra, säger 
Stig.

Vad är det 
som driver 
dig i din 
ledarroll?

– Att få folk 
att fatta vad 
vi betyder för 
varandra.

Nu är det 
inte bara dans 
som står på 
programmet. 
Stig Karls-
son har också 
andra strängar 
på sin lyra.

– Vi får 
mima och så 
leker vi en hel 
del, berättar 
Hugo Falck i 
klass 4B.

Det råder 
ingen tvekan 
om att trivseln 
är hög och 
att ”Stuffa-
Stig” gjort 
sig omåttligt 
populär bland 
eleverna.

Det går som en dans på Alboskolan
– ”Stuffa-Stig” en populär knäppgök som ökar trivseln

Det svänger i Alboskolans matsal på torsdagseftermidda-
garna. Efter avslutad skoldag står dans på schemat.

Många skratt blir det när eleverna träffas för att dansa, mima och leka. Här är råder full kon-
centration när fågeldansen ska utföras.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Sön 14 feb kl 15.00
Matiné

Planet 51
Sön 14 feb kl 18.00

Sherlock Holmes

Arthur
& Maltazard
Sön 7 feb kl 15

Matiné. Entré 60:-

Arthur är nu tillbaka tre år äldre, 
men också tre år smartare och 

djärvare.  Han är fylld av förväntan. 
I natt avslutas månens tionde cykel 
och han kommer kunna återvända 
till Minimojernas rike för att träffa 
Selenia. Minimojerna ärlika fulla av 
förväntan. De har förberett en stor 

fest till hans ära och Selenia har 
tagit på sig sin vackraste klänning. 

   Tyg &   Syateljé

REA REA
30-50% 

I HELA BUTIKEN!
(GÄLLER EJ BESTÄLLNINGSVAROR)

SYR PÅ BESTÄLLNING 
TILL PRIVAT &  

OFFENTLIG MILJÖ
Välkomna!

Öppet: Tisdag & torsdag: kl 11-18 • Onsdag & Fredag: kl 11-17
Övriga dagar stängt (Öppet övriga tider efter överenskommelse)
Tel: 0303-749634 • Adress kapellv. 9, Älvängen (nedanför ÄIAB)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


