
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   201034

ALAFORS. Onsdag 1 
september slår Nya 
Furustugan upp dör-
rarna.

Tre dagar i veckan 
kommer motionsan-
läggningen att hålla 
öppet för allmänheten.

– Detta har vi väntat 
på, säger Ale 90 IK:s 
ordförande, Bertil 
Johansson.

Furustugan stod färdig strax 
efter årsskiftet och tanken 
var att anläggningen skulle 
kunna öppna under våren. 

Brandmyndigheten godkän-
de emellertid inte utrym-
ningsvägarna varför invig-
ningen fick skjutas på fram-
tiden.

– Sedan kom semestrar 
som gjorde att allting drog ut 
på tiden. Nu har vi dock fått 
klartecken att öppna stugan, 
vilket vi är oerhört glada för, 
säger Bertil Johansson.

Stort intresse
En särskild invigningsvecka 
är planerad till vecka 37. Då 
kommer stugan att vara be-
mannad kvällstid måndag-
torsdag samt lördag då det ska 
arrangeras en tipspromenad.

– Föreningen kommer att 
bjuda på fika under invig-
ningsveckan och besökar-
na får ta del av våra fina lo-
kaler. Vi vet att det finns ett 
stort intresse bland aleborna, 
säger Bertil.

Öppethållandet under sä-
songen blir annars som tidi-
gare, det vill säga måndags- 
och onsdagskvällar samt 
lördag förmiddag. Då finns 
det möjlighet till ombyte, 
dusch- och bastubad. Monica 
Stiller har anställts för att 
ombesörja caféverksamheten 
och skötsel av lokalen. Det 
är också hon som kommer 
att ansvara för uthyrningen.

– Jag gjorde min sista dag 
som anställd i Ale kommun i 
förra veckan, så det låg per-
fekt i tiden att börja här. Det 
känns stimulerande och att 
jag kan fortsätta att ha stav-
gångspromenader är natur-
ligtvis ett plus, säger Monica.

– Förhoppningen är att 
Furustugan ska bli den mö-
tesplats som den var tidigare. 
Jag lovar att hålla kaffet varmt 
de dagar som jag är här, så att 
folk som är ute och rör sig i 
Furulundsområdet kan slinka 
in på en fika.

Ale 90 IK hoppas natur-
ligtvis att engagemanget och 
intresset för föreningen ska 
stiga när Furustugan öppnar 
upp på nytt.

– Kanske att det kommer 
in lite nya krafter som vill 
driva föreningen framåt. Det 
återstår att se, säger Bertil Jo-
hansson.

Nya Furustugan öppnar Nya Furustugan öppnar 
för allmänhetenför allmänheten

I FURUSTUGAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Monica Stiller och Bertil Johansson från Ale 90 IK hälsar 
allmänheten välkommen till Furustugan i Alafors.

– En invigningsvecka är planerad– En invigningsvecka är planerad

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:

3 dagars semester på hotell i Svingvoll, Norge

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag

Thon Hotel Skeikampen
I århundraden har folk vallfärdats 
till Skeikampen för att slappna av 
och njuta av den friska fjällluften i 
gränslandet mellan de höga bergen 
och Gudbrandsdalens skogar. Här lig-
ger Thon Hotel Skeikampen idylliskt 
vid bergets fot som en traditionsrik 
välplacerad bas för att uppleva alla 
de aktivitetsmöjligheterna som finns 
i fjällen med panoramautsikt över 
Jotunheimen och Rondane. Ni kan 
t.ex. åka på trekking- eller cykeltur 
eller spela golf på en av de högst pla-
cerade banorna i Norge (900 m.ö.h.) 
med en imponerande utsikt över hög-
fjällen. En promenad på 15 minuter 
från hotellet tar er till centrum av 
staden Svingvoll, som är en ideal 
startpunkt till att besöka områdets 
sevärdheter. 

Ankomst: Fredagar 3/9-5/11 2010.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Mecklenburg 
– natur och kultur

Hotel am Ring 
I utkanten av det natursköna Meck-
lenborgska Sjöområdet endast 2 km
från Tollense-See ligger Neubranden-
burg. Staden har rötter ända tillbaka 
till medeltiden och runt den gamla 
stadskärnan löper en 2,3 km lång 
stadsmur som byggdes för att försvara 
staden. Precis utanför stadsmuren och 
endast några få minuters promenad 
från centrum ligger det 3-stjärniga 
hotel som väntar på att hälsa er väl-
komna. Här har ni utmärkta möjligheter 
för en händelserik semester om ni inte 
bara vill strosa runt i områdets vackra 
natur. Ett annat spännande besök 
är stadens kulturhistoriska museum 
som ligger i en av stadsmurens gamla 
stadsportar Treptower Tor. 

Valfri ankomst t.o.m. 20/12 2010 
samt 3/1-29/5 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
4 dagars semester på 
hotell i Nordtyskland

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-3 år gratis
i förälders säng.

Max. 1 barn 4-11 år ½ pris 
i förälders rum.

Weekend 
i de norska fjällen

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 799:-

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-).
Se mer på: 

www.happydays.nu

Hotel am Ring

Thon Hotel Skeikampen

UTFÖRSÄLJNING 
AV ALLT I BUTIKEN

50–70% 
PÅ TYG & TING

Metervaror, paneler, kuddar, 
dukar & ting m.m. Kom och fynda!

Välkomna! Lena
Kapellv. 9, Älvängen (Längst ner på höger sida bakom ÄIAB)

0303-74 96 34

Öppet: Tisdag & Torsdag 11-18  • Onsdag & Fredag 11-17

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

VÄLKOMMEN TILL NÖDINGES NYA 
OCH FRÄSCHA GODISBUTIK

Ale Torg 16

KVALITET ÄR NR 1KVALITET ÄR NR 1
Lösviktsgodis från bla 

Malaco, Cloetta, Bassett´s, Toms & Haribo

Glass från GB, Chips, Kylda drycker,
Barnens favoriter

SNICKERS, MARS, BOUNTY, MILKYWAY 

44 för 20:-20:-
AHLGRENS BILAR Original

 22 för 20:-20:-
 K1 Godis, Ale Torg 16, Nödinge • Gäller v 35
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