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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:

3 dagars semester på klassigt hotell i centrum

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

 hembakat & våfflor 
 m. sylt & grädde

 dygnet runt

Clarion Collection Hotel Drott   
Ett stenkast från stationen ligger 
ert hotell mitt på hörnet i Karlstads 
centrum, som byggdes i jugendstil 
1909. Sedan dess har det utgjort en 
magnifik vy för besökare och förbi-
passerande med sin mycket stilfulla 
fasad. Intressant nog har hotellet 
aldrig bytt namn utan alltid hetat 
Drott sedan det byggdes. Som en 
god start på dagen bjuds det på en 
generös buffé med ekologisk prägel. 
Hotellet har en ny relaxavdelning 
med bubbelpool, bastu och gym där 
ni som gäster kan slappna av efter 
en upplevelserik dag med t.ex. shop-
ping i centret Duvan mitt i stan eller i 
Sveriges fjärde största shoppingcen-
ter Bergvik köpcenter (3 km). 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 11-25/2, 20-23/4, 
Kristi himmelsfärd 1-3/6 och 
pingst 10-11/6 2011.

Storstadssemester 
i Prag

Hotel Adeba ★★★

Hotellet ger er ett prisvärt boende i 
den gyllene staden – Prag. Hotellet 
ligger i stadsdelen Karlijn, varifrån 
man kan gå in till centrum på en 
halvtimme. Men det rekommende-
ras att ta metron som ligger några 
få minuter från hotellet. Prag är 
verkligen en riktigt vacker stad med 
smala kullerstensbelagda gator i 
den gamla stadsdelen Stare Mestó 
(3 km) samt byggnader i en mängd 
olika stilarter - allt från fantastiska 
gotiska domkyrkor till stilfulla renäs-
sans- och barockpalatser. Och genom 
staden rinner floden Vltava och ska-
par liv och rörelse. Allt som allt ett 
rikligt överflöd med möjligheter för 
semesterminnen: Upplev liv och 
glada dagar på Karlsbron (3 km), 
eller besök Prags borg Prazsky Hrad 
(5 km) med flera borggårdar, kyrkor, 
det gamla kungaslottet och St. Veits-
domkyrkan. 

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

749:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Tjeckien

Karlstads soliga stad

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Extranatt 
tors- eller söndag 

endast 549:- 

Ankomst: 
Fre-sön t.o.m. 19/12 2010.

BONUSPRESENT
Få gratis vin, 

när du bokar semester(
Se mer på: www.happydays.nu

Hotel Drott

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

Nappen 
Pappen

Dumma Mej

I rymden 
finns inga 

känslor

Lör 13 nov kl 15
Entré 60:-. Från 2-5 år.

Det är svårt att sluta med 
nappen. Var ska man göra av den 
när man slutat? Och om man inte 
kan sluta, hur ska man kunna 
dölja att man fortfarande suger 
på nappen? Nappen Pappen ger 
sig ut i parkerna och tar upp 
ett stort ögonblick i en liten 
människas liv.

Biljetter: Nödinge Biblioteket, 
Medborgarkontoret, Nol Folkets 

Hus, Allans Bokhandel i Älvängen
Skepplanda Bibliotek

Sön 14 nov kl 15
Matiné. Entré 60:- Från 7 år.

Sön 14 nov kl 18
Entré 80:- Från 7 år.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING

SKEPPLANDA. Den 7 novem-
ber gjordes ett nytt framsteg i arbe-
tet med att mejsla fram Skepplan-
das äldre historia. Arkeologen Mac 
Ljungquister ledde arbetet.

På ett gärde norr om Skepplanda 
kyrka skrapade en grävmaskin undan 
matjorden. Tydliga märken efter 
stolpar som har hållit upp ett hus 
framträdde tydligt. Jubel bland när-
varande arkeologientusiaster.

Det teoretiska förarbetet har 
gjorts av Martin Skoglund. Vid stu-
dium av gamla kartor kunde han 

konstatera att sannolikheten för en 
byggnad på platsen var så stor att 
det var värt en arkeologisk insats. 
Att platsen i äldre tid kallades Stenå-
kra gjorde inte saken sämre.

När stod huset här? Det vet vi 
inte än. Det krävs fler fynd av till ex-
empel träkol för att kunna tidsbe-
stämma huset. Att det är före 1500-
talet är givet. Järnåldersgravfältet 
och kyrkan strax intill och Grönån 
ett stycke bort får fantasin att flöda.

Bo Björklund

En bostad för Beowulf?
– Arkeologiska fynd i Skepplanda

På en åker mellan Skepplanda prästgård och vägen mot Hålanda hittades tydliga märken efter ett forntidshus.

Foto: Bo Björklund

NÖDINGE. Det sade bara svisch, 
sedan tog biljetterna slut.

Det blir fullt hus i Ale gym-
nasium på lördag.

Lasse Berghagen blev det 
dragplåster som arrangören 
hoppats på.

På lördag gästar Lasse Berghagen Ale 
gymnasium för första gången. Han är 
utan tvekan en av landets mest folkkära 
sångare och blev omåttligt populär som 
programledare för ”Allsång på Skan-
sen” under åren 1994-2003.

– Det har varit slutsålt sedan länge. 
Folk köade när biljetterna släpptes, be-
rättar Margareta Nilson, biblioteks-
chef och tillika ordförande i Teaterför-
eningen i Ale som står bakom lördagens 
arrangemang.

Fullsatt innebär 275 personer, som 
har att se fram emot en underhållande 
lördagskväll. Det blir musik från Berg-
hagens fantastiska karriär och en hel del 
berättande också.

JONAS ANDERSSON

Fullt hus på lördag
– Lasse Berghagen lockar storpublik

Ale gymnasiums teatersalong 
kommer att fyllas till sista plats när 
Lasse Berghagen kommer på besök 
på lördag kväll.

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

Svårt att hänga med
i radiosporten?


