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PREMIÄR

29 
MAJ 

Slipp köerna – köp biljetten eller boka besöket på:

www.sommarland.se

BOKA 
SVERIGES 
TUFFASTE 
SEMESTER.

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till 
Streaplers i Parkliden
Alekuriren och PR Nöje AB lottar ut tio biljetter till dansen i Parkliden, Sollebrunn, 
lördag 5 juni då Streaplers spelar upp till dans.
Genom att stryka under rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett. 

Vad heter gitarristen som efterträdde Göran Liljeblad?
1. Ove Pilebo X. Henrik Uhlin 2. Anders Larsson

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Ett år i taget X. Till min kära 2. Rakt av

Hur många år firade Streaplers förra året?
1. 40 X. 50  2. 60 

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Parkliden”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 28 maj

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet Ta hotellet 
till Europa!till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

SURTE. Högtryck på 
många sätt.

Årets varmaste dag 
bjöd på en mycket 
välbesökt marknad i 
Surte.

Många av besökarna 
passade på att köpa 
växter som de sedan 
skulle hem och sätta i 
jorden.

Kvicksilvret visade 25 grader 
och bättre vädermässiga för-
utsättningar kunde inte ar-
rangörerna till Bruksongars 
Dag och Surte Trädgårds-
marknad önskat sig.

De allra flesta såg ut att 

trivas alldeles förträffligt i 
solskenet vid Glasbruksmu-
seet. Det såldes växter på par-
keringen i stor omfattning 
och några passade också på att 
byta plantor med varandra.

För den som ville ha skydd 
för solen gick det alldeles ut-
märkt att ta sig en runda inne 
på museet. I den stora salen 
visades en utställning till 
minne av Surteraset 1950 och 
i hyttan stod serveringsperso-
nalen redo med kaffe och ny-
gräddade våfflor.

– Riktigt roligt att se så 
mycket folk här. Det är gläd-
jande att invånarna ställer 
upp och tar sig hit när vi gör 

den här typen av arrange-
mang, konstaterade Nisse 
Svensson med belåten min.

Teatervinden, med Kent 
Carlsson i spetsen, gjorde 
ett uppskattat gästspel när 
de tog tillfället i akt att göra 
reklam för Guldtunnan, som 
har premiär på Kungsgården 
den 12 juni.

Nästa arrangemang på 
Glasbruksmuseet äger rum 
redan nu på onsdag då det 
blir allsångskväll med Claes 
Olsson och Ulf Esborn.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Soldränkt marknadsdag i Surte

Det byttes och köptes växter på parkeringen vid Glas-Det byttes och köptes växter på parkeringen vid Glas-
bruksmuseet.bruksmuseet.

Premiären för Guldtunnan närmar sig vilket marknadsbesökarna i Surte blev varse om.

Serveringspersonalen i hyttan hade fullt upp.Serveringspersonalen i hyttan hade fullt upp.
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

BJUD MOR PÅ MIDDAG


