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Bilsemester med

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:

4 dagar på 4-stjärnigt hotell semester i Stralsund

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• Happy hour i baren varje  
 dag kl. 17-18
• 10 % rabatt på greenfee 
• Rabatt på entré till spa-  
 och badland Hanse Dom  
 samt Meeres Museum  
 Stralsund

Barnrabatt: vid 2 betalande vuxna. 
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Östersjökustens pärlor

Steigenberger 
Hotel Baltic ★★★★

Hotellet ligger några steg från den 
gamla stadsdelen och hamnen i hansas-
taden Stralsund. Ni bor mitt i den tyska 
legendariska stämningen vid Östersjön 
där den maritima miljön och den friska 
havsluften går hand i hand med 800 
års historia. Stadens imponerande 
silhuett med gotiska torn som vakar 
över kullersten och korsvirkesidyll samt 
alla shoppingmöjligheterna och hän-
delserikt uteliv på stadens caféer gör 
att staden verkligen är värt ett besök. 
Samtidigt är Stralsund porten till den 
vackra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader och 
fina gamla badorter. Åk över bron eller 
med båt från hamnen för att uppleva 
vändarens borg Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta attraktioner. 
Stralsund och Rügen är ett minnesvärt 
möte med hansastadsromantik, hav och 
härligt frisk luft.

Ankomst: Tors- och söndagar fram 
till 16/12 2010.

Enkelrum 1.949:- Extrasäng 1.149:- Avbeställningsskydd: Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x välkomstdrink

Spahotell på Västkusten

Vann Spa Hotell ★★★★

Högt uppe i Gullmarsfjorden, en av 
Sveriges få tröskelfjordar där räkorna 
är extra röda och där lugnet mitt i den 
bohuslänska idyllen ger dig en rofylld 
semester. Omgivet av skog och med 
fjorden nästan utanför dörren har nu 
portarna öppnats till en av Sveriges 
största spaanläggningar: Vann Spa 
Hotell är ett 4 stjärnigt hotell som nu 
är alldeles nyrenoverat och utbyggt. 
Anläggningen och hotellet är desig-
nat av arkitekten Gerth Wingårdh och 
har en typisk västkustprofil byggt med 
bland annat bohuslänsk granit. 

Ankomst: 
Sön-fre i perioden 15/1-18/6 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis  

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris  

i förälders rum.

Sporthotel Mölltal

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 7-12 år ½ pris 

i förälders rum.

Enkelrum 2.549:- Extrasäng 1.549:-
Avbeställningsskydd: Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

3 dagars på 4-stjärnigt hotell i Bohuslän

Hotel Baltic

   
 

Möjlighet för extranatt 
Endast 699:-.  

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

Se nästa 
veckas annons

Farsan
Sön 21 mars kl 18

Entré 80:-. Barntillåten.

Utanför Jörgens Cykel sitter tre vänner. 
Jörgen är rädd för att bli lämnad, Juan 
oroar sig över hur labradoren mår, men 
Farsan, han är förträfflig. Han är snygg, 
lagar den godaste maten och vet vad 
en kvinna behöver. Snart ska han bli 

farfar också, till en perfekt liten pojke. 
Det är helt säkert. Men när han ger sig 
ut på jakt efter en härlig farmor är det 
inte mycket som går enligt planerna.

Läs mer och boka på 
www.stenaline.se/tysklandskryssar, 
031-704 00 00 eller hos din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer 
vid personlig service.

GÖTE BORG – K IE L

Ta hotellet till Ta hotellet till 
shoppingparadisetshoppingparadiset

Tyskland!Tyskland!

Shoppingkryss

fr995:-
per pers. Två kvällar ombord 

och en heldag i Tyskland

Längtar du efter ett annat Längtar du efter ett annat 
och större utbud än hemma?och större utbud än hemma?
Följ med på en trevlig kryss-Följ med på en trevlig kryss-
ning medning med shopping både shopping både 
ombord och i land.ombord och i land. Gratis  Gratis 
buss från båten till CITTI buss från båten till CITTI 
PARK i Kiel, öppet mån- lör.PARK i Kiel, öppet mån- lör.

ÄLVÄNGEN. Vem skulle kunna 
tolka Povel Ramel bättre än 
hans egna barn?

De två självklara Povel-
kännarna, dottern Lotta 
och sonen Mikael, turnerar 
med sina personliga urval av 
pappas melodier.

I torsdags fick aleborna 
lyssna till Ramels odödliga 
klassiker.

Povels naturbarn kallar de sin pro-
duktion. Lotta och Mikael Ramel 
uppträder tillsammans med musi-
kern Backa Hans Eriksson. I tors-
dags bjöd de på två framträdanden i 
Ale, först i Älvängens dagcentral och 
senare på kvällen i Glasbruksmuseet.

Povel Ramel behöver ingen när-
mare presentation utan är en av 
dem som har haft störst betydelse 
för svensk musik- och nöjeshistoria. 
Tage Danielsson uttryckte det så 
här: ”Povels musikaliska härnadståg 
mot cynisk idiotmusik och dålig kva-

litet är ett kulturpolitiskt storverk”. 
Andra skulle nog bara säga att han 
skrivit många av de genialaste, roli-
gaste och mest omtyckta sångerna vi 
har.

Framträdandet på dagcentralen 
blev bejublat. Många i publiken nyn-
nade med i de melodier som levere-
rades.

– Pappa skrev 960 låtar och vi har 
40 minuter på oss. Vi tar dem i kro-
nologisk ordning och drar igenom 
repertoaren, skämtade Lotta när hon 
välkomnat besökarna.

Povel Ramel skrev utöver låttexter 
också monologer, sketcher och dikter. 
Några av dessa fick vi lyssna till.

– Pappa hade en förmåga att för-
gylla tillvaron och sätta guldkant på 
vardagen, konstaterade Lotta.

Förgyllde tillvaron gjorde Povels 
naturbarn med ett underhållande 
program.

Ramel tolkades 
på bästa sätt

I PUBLIKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Backa Hans Eriksson, Lotta Ramel och Mikael Ramel bjöd på en minishow ba-
serad på några av Povel Ramels mest omtyckta texter och melodier.

Publiken i Älvängens dagcentral applåderade underhållning-
en.

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

* Stickande brännässlor

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*


