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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:

En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern

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

Best Western 
Gustaf Fröding Hotell ★★★★

I härliga Värmland finns en livlig stad 
med ett rykte om att vara solrik och 
restaurangtät – omgiven av ett vack-
ert naturlandskap och där vildmarken 
är präglad av skogar, små och stora 
sjöar och älvar, som forsar genom 
landskapet ligger Karlstad. Här kan 
du kan uppleva en weekend med flera 
möjligheter för både avslappning och 
nöjen långt bort från vardagslunken. 
Från norr slingrar sig Klarälven ned 
genom Värmland för att mynna ut 
i Sveriges största sjö Vänern – här 
finner man Europas största insjöskär-
gård med hela 22 000 öar, holmar 
och skär.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
10/12 2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 15-22/10 2010.

Inkluderar endast slutstädning.

I hjärtat av Harz

Hotel Achtermann ★★★

Braunlage ligger vid foten av berget 
Wurmberg och är en äkta Harzidyll 
med sina originala gamla trähus och 
floden som rinner genom staden. Här 
mitt i Harz betagande sköna natur 
ligger Braunlage omgivet av skogs-
täckta berg, porlande vattendrag och 
en mängd av utmärkta, markerade 
turer som inbjuder till vandrings- eller 
cykelturer. Ni bor på det gemytliga 
Hotel Achtermann, där värdsparet 
gör deras absolut bästa för att ge 
er bästa möjliga semester. Utforska 
gärna Braunlage också eller åka ut på 
utflykt runtom i Harz: Goslar bjuder 
på små smala gator och är en av de 
absolut vackraste medeltidsstäderna 
i Tyskland och har tidigare vart hem-
stad för kejsaren. 

Ankomst: Sön- och torsdagar t.o.m. 
16/12 2010 samt 13/1-16/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.599:-

4 dagar på trevligt hotell i Braunlage, Tyskland

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Solen skiner 
alltid i Karlstad

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

( Se mer på: 
www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Hotel Achtermann

Gustaf Fröding Hotell

Vet du vad en klövjestig är, 
hur känns det egentligen att 
åka på vägarna med en KP-bil 
och vad berättar en milsten? 
Nu på söndag den 12 sep-
tember kan du få svar på det 
och mycket mera på de guid-
ningar som hålls runt om i Ale 
kommun. 

Länsman Lundgrens backe 
i Skepplanda, medeltida klöv-
jestigen i Hålanda samt vägar 
och stigar i Prästalunden är 
alla utflyktsmål i Ale kommun. 
Under Kulturarvsdagen kan 
du följa med inspirerande och 

kunniga guider som berättar 
om stigar, vägar och områden. 

I Skepplanda startar man 
vid Hemvärnsgården eller 
Hembygdsgården och vand-
rar den smala stigen ner till 
Hembygdsgården eller upp till 
Hemvärnsgården. Den som 
vill får åka KP-bil tillbaka. Vid 
respektive gård berättas om 
Länsman Lundgren och hans 
T-ford och varför länsvägen 
fick sin nya sträckning. Vid 
Hemvärnsgården kan besöka-
ren få prova att cykla på 

militärcykel. KP-bilen kör 

en gång i timman mellan 11 
och 15. 

I Hålanda guidas en kilo-
meter av den gamla medeltida 
klövjestigen mellan Lödöse 
och Skara. Hembygdsfören-
ingen guidar med start en kilo-
meter norr om Livered, vid 
vägen mot Gräfsnäs. Ta med 
kaffekorg!

Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening ordnar guidade 
rundvandringar i Prästalun-
den. Guidningen följer den 
gamla kyrkvägen mellan torpet 
i Prästalund och Starrkärrs 

kyrka. Utmed vägen berättas 
bland annat om milstenens 
historia. Vandringen avslutas 
på den gamla hålvägen, idag en 
del av natur- och kulturstigen i 
Prästalund. 

Kulturarvsdagen, eller 
European Heritage Days som 
den också kallas, är ett årligt 
återkommande evenemang 
runt om i Europa. I Sverige 
firas den andra söndagen i sep-
tember med syfte att lyfta fram 
och väcka intresse för kultur-
arv och kulturmiljöer.  

❐❐❐

Kulturarvsdag i Ale kommun – möjlighet att få åka KP-bil

ÄLVÄNGEN. Skepplanda 
Akvarellmålare visar 
just nu en utställning 
på Repslagarmuseet.

105 konstverk förde-
lat på tolv konstnärer 
finns för beskådning.

Invigningen ägde rum 
förra söndagen.

Ett drygt 50-tal personer 
kom för att ta del av det 
vernissage som Skepplanda 
Akvarellmålare hade bjudit 
in till på Repslagarmuseet.

– Detta blir vår andra 
gemensamma utställning. 
Den första hade vi på Lödöse 
bibliotek, men omfattningen 
är betydligt större den här 
gången. Det är ungefär dub-

belt så många tavlor som vi 
visar här i Älvängen, säger 
Ronny Eriksson, en av de 
tolv medverkande konstnä-
rerna ur Skepplanda Akva-
rellmålare.

– Vi är en grupp som 
samlas en gång i veckan i 
Skepplanda bygdegård. Nu 
startar vi upp en ny termin 
efter ett par månaders som-
maruppehåll. Troligtvis 
kommer vi att få några nya 
deltagare, då det finns folk 
som har visat sitt intresse för 
vår verksamhet, säger Ronny.

Kjell Claesson represen-
terar utställningen med elva 
stycken akvareller, vackra 
landskapsmotiv som påmin-
ner oss om hösten.

– Det är bra terapi att måla 
och det är dessutom väldigt 
avkopplande. En akvarell är 
lätt att ta med sig ut. Mest 
produktiv är jag på våren och 
på hösten, förklarar Kjell.

Utställningen med Skepp-

landa Akvarellmålare pågår 
till och med den 26 septem-
ber.

Utställning med lokal prägel

Ronny Eriksson och Kjell Claesson är två av tolv konstnärer 
ur Skepplanda Akvarellmålare som just nu visar en utställ-
ning på Repslagarmuseet.

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPF Alebygden inledde 
höstsäsongen med en lyckad 
pubafton i Medborgarhu-
set. Festkommittén under 
Ingelore Lindahls ledning 
hade gjort ett gott jobb som 
uppskattades av de många 
gästerna. Roger Johans-
son som stod för maten fick 
också ett mycket gott betyg.

För underhållningen sva-
rade Carl Thulin, Skövde, 
som under ett trettiotal år 
arbetat på Radio Skaraborg. 
Hans lager av västgötahi-

storier tycktes var outsin-
ligt och lockade fram många 
skratt.

Festen avslutades med 
kaffe och lotteridragning. 
Evenemanget kommer troli-
gen att upprepas.

Ordföranden Hans 
Åström informerade om 
föreningens månadsträffar i 
Starrkärrs bygdegård den 8 
september och Nödinge för-
samlingshem den 13 okto-
ber. Ann-Marie Ahlgren 
efterlyste intresse för en resa 

till Amsterdam i vår. Här 
kombineras blommor och 

konst.
Lennart Mattsson

SPF-are på pubafton

Gästerna lät sig väl smaka av den mat som stod uppdukad i 
Medborgarhuset.

Invigningsvecka
måndag-torsdag 13-16/9 kl 18-21
samt lördag 18/9 kl 11-15 då det 

arrangeras tipspromenad.

Ordinarie öppettider för 
allmänheten:
Måndag 17-21
Onsdag 17-21
Lördag 11-15

På vardagskvällarna 
finns möjlighet till fika.

Information om uthyrning: www.ale90ik.com
eller 0303 74 05 73

VÄLKOMNA!
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Under 
invigningsveckan 

bjuder vi 
alla besökare 

på fika.

PÅ FREDAG SMÄLLER DET….
�������	
�	���������������
sedan party
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på kvällen blir det Trubadur Patrik 
från Hot Shots
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NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAX!

VÄLKOMNA!
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