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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar + skärtorsdag, långfredag 
och annandag påsk kl. 8.00-15.30

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i centrala Stockholm

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

Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna. 
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Nordens vackraste:
Stockholm

First Hotel Amaranten ★★★★

Mitt bland Stockholms alla fina 
och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och 
Södermalm, placerat helt i centret 
av ”Nordens vackraste storstad”, 
ligger ert hotell på Kungsholmen. 
Ett mycket stilfullt inrett hotell som 
erbjuder allt från lounge, spa, pool 
och en underbart fräsch restaurang 
där ni får er frukost serverad om 
morgonen. Inomhuspoolen är nog 
specifikt populär då ni har gratis 
entré till den året runt – det gör 
detta hotell och dess lilla spaavdel-
ning oerhört attraktivt. Ta sedan på 
shopping- eller vandrarskorna och 
gå ut på upptäcktsfärd! Shoppa loss 
i NK (1,5 km), ta en fika i något av 
de otroligt mysiga caféerna i Gamla 
Stan (2 km) där stämningen och de 
läckra dofterna från nybakat fyller 
ens luktsinnen. Här finns en stor 
mängd av stadens historia samlat 
i en liten stadsdel m. bl.a. ligger 
Kungliga Slottet och Storkyrkan. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 7/5 och
20/8-10/12 2010.

Enkelrum 1.799:- Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

 på greenfee på 
 3 olika golfbanor

Schleswig-Holsteins
magiska idyll

Hotel Waldblick ★★★

Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer än 
200 små och stora sjöar. Vid den 
största av dessa sjöar, Plön See hit-
tar man den lilla byn Dersau där ert 
hotell ligger vackert och endast 500 
meter från idylliskt belägna sjön. 
Härifrån är det perfekt att ge sig iväg 
på upptäcktsfärd i den sköna naturen 
och besöka några av de stämnings-
fulla städerna och småbyar. Kör t.ex. 
längs sjön till Plön, som ligger omgi-
ven av 5 sjöar och där stadens gamla 
renässansslott tornar upp sig. 

Ankomst: Var 3:e dag i perioden 
1/5-18/12 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Extranatt m. frukost-
buffé: Endast 699:-

Enkelrum 2.299:- Extrasäng 1.249:-
Avbeställningsskydd: Per vuxen 85:-

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Dersau

Hotel Amaranten

4 dagars 
sommarsemester

Vistelsen inkluderar:

Endast 1.999:-

Foto: Henrik Trygg

Barnrabatt 

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

Slut för säsongen
men söndag 11 april 

kl 18.00 visar vi

Capitalism 
- A love story 

(Michael Moore)

GRATIS ENTRÈ

Det regnar 
köttbullar

Sön 28 mars kl 15
Matiné. Entré 60:-. Från 7 år.

Flint drömmer om att bli 
vetenskapsman och uppfinner 

allt från gående TV-apparater till 
hårväxtmedel och råttfåglar - till hans 
pappas stora förtret. En dag uppfinner 

Flint en maskin som kan producera 
mat av ingenting, bara genom en 

knapptryckning kan han få en utsökt 
hamburgare i sin hand. Men som 

vanligt för Flint är det något som går 
fel och maskiner flyger iväg genom 
staden och förstör allt i sin väg tills 
den försvinner upp bland molnen. 

Invånarna i staden är rasande på Flint 
– tills den dagen det börjar regna mat 

från himlen!

STARRKÄRR. Det var sång och 
glädje från början till slut då 
Starrkärr-Kilanda Hembygds-
förening arrangerade säsong-
ens första Skratta & Sjung.

Tillsammans med Starr-
kärrs bygdegårdsförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan 
hade man på söndagsefter-
middagen lyckats med upp-
giften att engagera populära 
Flottans kavaljerer från Göte-
borg, samt gamle bekantingen 
Lennart Thorstensson. 

Den senare duktig på både 
dragspel, sång och lite vitsar.

Det var fullt hus i den populära byg-
degården, men gränsen är 110 besö-
kare och då är det nästan ”knökat”.

Från den halvmeterhöga estraden 
fick de besökande verkligen lyssna 
till tretton härliga göteborgare. Det 
var visor och vitsar i parti och minut 
och applådåskorna från de besökan-
de gjorde sitt till att stämningen var 
på toppen.

Vädret under denna vackra efter-
middag gjorde att melodierna ”Vår-

vindar friska” och ”Ja, det är våren”, 
kom helt till sin rätt.

En av de medverkande, Björn 
Andersson, berömde att det var så 
många välsjungande i publiken.

– Ja, de är verkligen duktiga att 
hänga med i allsången och då är det 
ett nöje att stå på scenen.

Nästa gång föreningen bjuder till 
något liknande blir efter somma-
ren. Så den som väntar på något gott 
väntar aldrig för länge.

Till slut greppade ordföranden i 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing, Inga-Britt Karlbom, mikrofo-
nen och tackade de närvarande och 
folket på scenen för deras medverkan.

Våren hälsades välkommen i Starrkärr
– ”Skratta & Sjung” med Flottans 
kavaljerer 

I BYGDEGÅRDEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Flottans kavaljerer gjorde ett bejublat framträdande i Starrkärrs bygdegård.

SPF-dans på onsdagar
I förra veckans nummer av Alekuri-
ren skrev vi om dans, som har blivit 
en mycket populär friskvårdsaktivi-
tet i SPF Skepplanda-Hålandas regi. 

Arrangemanget är på onsdagsefter-
middagar och inget annat. Rätt ska 
vara rätt!

JONAS ANDERSSON 

Lennart Thorstensson.

Tel. 0320-305 50 
Hyssna – väg 156 mellan Kinna och Gbg.  

Gå på upptäcksfärd:

 

Öppet lör-sön 11-15

2,95%
ränta


