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8 Juli
kl. 19.00

Pernilla Wahlgren
Sara Löfgren

Thomas Petersson
Kungälvsrevyn

www.a l l s a ngen . s e

Ticnet 077-170 70 70      www.ticnet.se
Fler förköpsställen och prisinfo på vår hemsida.

Allsångsledare: Hasse ”P4” Andersson 30 Juli
Elviskväll!

Biljetter ute nu!

2010

15 Juli
kl. 19.00

NEO
Janne Schaffer
Sten & Stanley
Ingmarie Dalin

5 Augusti
kl. 19.00

Eric Saade
Lasse Berghagen
Martin Gabriel

Vokalerna

Henrik Åberg 
Jenny Silver
Gert Lengstrand 
Uncle Jam feat. 
Mikael Westman
Hemlig stor artist!
Trubadurer
Öl- och matservering

www.brunossons.com 

Öland 3d 14/6  2890:-
Cinderella 2d 22/6     595:-
Saxnäs-Vildmarksv. 7d 9/7 6790:-
Njut av friden bland fjäll & dalgångar. 
Besök i sameby, konstnärshem, Kultsjön, 
Marsfjället.

Midsommar, Dalarna 4d 24/6 4200:-
Upplev ett traditionellt midsommar firande 
på flera platser runt Siljan med spelmän, 
knätofs, dans, allmogekultur m.m.

Lysefjorden/Nordsjöv 4d 5/7 4590:-
med Stavanger och Vrådal

Hurtigruten-Geiranger 5d 26/7  5590:-
Inlandsbanan/Hurtigruten  9985:-
9d 2/7, samt Arjeplogsfjällen runt 
Silvervägen.
Rügen-Usedom 4d 1/7, 7/10 fr 3590:-
Spreewald-Dresden 4d 12/7,1/9  3750:- 

Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagar i trevlig fjällstuga i Lindvallen

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

• 7 övernattningar
• El, vatten och värme

Lindvallen Gröna Byn  
En semester i Dalarnas storslående 
natur innehåller allt det som vi äls-
kar med den svenska sommaren: 
De ljusa nätterna, de kristallklara 
sjöarna, forsande älvar och blomst-
rande ängar. Samtidigt så bjuder 
den lokala traditionen på själva 
symbolen av Sveriges kulturskatt: 
Dalahästen som kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs där de bli-
vit framställda i århundraden. I Sälen 
gränsar de roingivande fjällen med 
Västerdalsälven tills den flyter förbi 
Sälen by. Härifrån går vägen upp till 
den lilla byn Lindvallen där er stugby 
ligger. Det är här ni bor i en av de 
mysiga stugorna precis vid foten av 
fjället. Familjer föredrar Lindvallen då 
man i detta område både har swim-
mingpool inomhus och utomhus. 

Ankomst:  
Söndagar i perioden 20/6-1/8 2010.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters 
 middag/buffé

Stressfria dagar 
i Kappeln

Apparthotel Svenson 
Hotel Svenson som ligger i utkan-
ten av Kappeln 68 km syd om den 
danska gränsen, är en trevlig bas för 
ett par stressfria dagar. Här blir ni 
varmt välkomnade och får det riktigt 
lugnt och skönt, där dagen börjar och 
slutar med god mat i en avslappnad 
atmosfär. Omgivelserna är speciellt 
tillägnade till att gå på upptäcktsfärd 
i: 200 m från hotellet ligger fjorden 
Slien – och den gemytliga marinan 
bredvid är en rigtig liten sötvat-
tenspärla i saltvatten. Från hotellet 
går det också goda vandringsstigar 
in till centrum av den lilla hamnbyn 
Kappeln där den maritima stämning-
en kryddas med livlig butikshandel i 
stadsmitten.

Pris per stuga (max 6 personer)      

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Schleswig-Holstein

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-12 år ½ pris 
i förälders rum.

Familjens bästa sommar
 

Apparthotel Svenson

Lindvallen Gröna Byn

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas til. 

Expeditionsavgift 60:- tillkommer.

Ankomst:  
Tors- och söndagar t.o.m. 
25/11 2010.

ALAFORS. Ett kärt 
återseende.

På fredag spelar 
Streaplers upp till dans 
i Furulundsparken.

– Det ska bli jätteskoj 
och vi hoppas på en 
ljuvlig försommarkväll 
med mycket folk, säger 
sångaren Kenny Samu-
elsson.

Det är som att spela på hem-
maplan för Kenny Samuels-
son, som bor på promenad-
avstånd från Furulundspar-
ken. Även övriga bandmed-

lemmar i Streaplers ser också 
fram emot att åter få spela i 
Ahlafors IF:s vackra folk-
parksidyll.

– Det är alltid trevligt att 
vara på Furulund och parken 
är dessutom finare än någon-
sin, berömmer veteranen 
Håkan Liljeblad.

Sommaren är den tid på 
året som Sveriges populä-
raste dansband turnerar som 
mest. Streaplers har ett drygt 
20-tal spelningar inbokade i 
juli.

– Det är en hektisk, men 
samtidigt väldigt rolig tid på 

året. Det är inspirerande att 
få spela på utomhusbanor 
mitt i den svenska sommaren 
och när besökarna strömmar 
till i massor, säger Kenny 
Samuelsson.

En höjdpunkt blir natur-
ligtvis Dansbandsveckan 
i Malung, som för övrigt 
25-årsjubilerar i år. I sam-
band med detta arrang-
emang delar branschen ut 
årets guldklavar. Streaplers 
är nominerade i en av kate-
gorierna, Kjetil Granli som 
”Årets trummis”.

JONAS ANDERSSON

Dans till Streaplers i Furulund

Populära Streaplers spelar 
upp till dans i Furulund-
sparken på fredag. Här ses 
gänget vid fredagens fram-
trädande på Stenungsbaden.

Kjetil Granli är nominerad 
till ”Årets trummis”.

Streaplers veteran, Håkan 
Liljeblad, ser fram emot fre-
dagskvällens spelning i Fu-
rulund.

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

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
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:-


