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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Skåne

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Rödvin på rummet 
 vid ankomst

Hotell Linnéa 
Besök Skånes näst största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 
25 minuter och gör ett besök i char-
miga Helsingør där ni kan shoppa 
i butikerna eller bara uppleva den 
danska avslappnande stämningen 
samtidigt som ni njuter av en kall öl. 
Härifrån kan även kustbanetåget ta 
er förbi t.ex konstmuseét Louisiana 
och ända ned till metropolen 
Köpenhamn. Mitt i Helsingborgs 
centrum ligger Hotell Linnéa i ett 
av de vackra gamla stadshusen och 
här blir ni väl omhändertagna och 
redo för att utforska staden. Kasta 
er ut i det varierande shoppinglivet 
i Helsingborg med sina butiker, res-
tauranger och caféer som ligger runt 
om Stortorget. Gå upp för den 35 m 
höga Kärnan som är det enda som 
återstår av Helsingborgs Slott och 
bli belönad med en magnifik utsikt 
över Öresund. 

Schwerin 
– staden med Törnrosaslottet

Ramada Hotel Schwerin 
Schwerin drar varje år till sig tusen-
tals med turister, och här fi nns sta-
dens berömda huvudattraktion: 
Schloss Schwerin tornar upp sig på 
sin egna ö i den stora sjön Schweriner 
See, och synen är som tagen ur ett 
sagoäventyr: Gyllene murar, otaliga 
torn och en historia som sträcker 
sig mer än 1000 år tillbaka i tiden. 
Slottsön är förbunden med egen bro 
till Schwerins gamla stadsdel med 
krokiga gator, korsvirkeshus, livliga 
torgplatser och butiksgator. Ert 4-
stjärniga hotell ligger 3,5 km syd om 
slottet, och här har ni en komfortabel 
bas av hög kvalitet. Mecklenburg-
Vorpommern är ett litet paradis med 
2000 glittrande sjöar avgränsat av 
1700 km östersjökust och tillsam-
mans med alla de gamla slotten och 
historiska monument samlade från 
hansastädernas storhetstid, är detta 
essensen av nordtysk semester när 
den är som mest upplevelserik. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Nordtyskland

Helsingborg – Sundets pärla

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Ramada Hotel Schwerin

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/12 2011.

BRA BARNRABATT 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters 
 middag/buffé
• Fri tillgång till bastu, 
 ångbad & fitness
• Kuravgift

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 samt valfri 
20-23/4, 1-3/6 och 10-11/6 2011. 

Inkluderar endast slutstädning.

Hotell Linnéa

NÖDINGE. En originell, 
men tilltalande konsert.

The Juliet Letters 
drog ner applåder från 
läktarplats.

– Vilken härlig bland-
ning av publik och 
vilken fin stämning 
det blev, konstaterade 
sångaren Alexander 
Lövmark.

Konserten med Sjöström-
ska kvartetten och Alexander 
Lövmark lockade åskådare i 
olika åldrar. Publikens sam-
lade omdöme var mycket po-
sitivt.

– En annorlunda form 
av musikunderhållning, 
men definitivt underhållan-
de, sade en äldre gentleman 
när han vandrade ut från Ale 
gymnasiums musiksal.

– Det var första gången som 
jag uppträdde i Ale kommun, 
men förhoppningsvis inte 
den sista. Vi kommer gärna 
tillbaka, sade Alexander Löv-
mark efter konserten.

– Vi är inne på sluttam-
pen på vår turné. Nu återstår 
spelningar i Vänersborg, Gö-
teborg, Alingsås och Munke-
dal.

Bakgrunden till konser-
ten The Juliet Letters grun-
dar sig i de brev som olyckliga 
människor alltjämt skriver till 
Julia, adresserade till ett hus i 

Verona där hon sägs ha bott. 
När Elvis Costello hörde 
talas om detta blev han så in-
spirerad att han skrev sång-
samlingen The Juliet Letters 
tillsammans med The Brod-
sky Quartet. 

Den unga Göteborgsba-
serade Sjöströmska kvar-
tetten och Alexander Löv-
mark lät publiken i Nö-
dinge få återuppleva Cos-
tellos mästerverk, dessutom 
med muntliga utsmyckning-
ar på svenska mellan sång-
erna. Det avhandlades svek, 
längtan, saknad, svartsjuka, 
passion, besvikelse; kort sagt 
allt det som berör en männis-

kas känslospektrum.
– Det är lite ovanligt med 

stråkkvartett och sång, vilket 
gör detta musikarrangemang 
ännu roligare, avslutar Alex-
ander Lövmark.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

FYRA ÅR TILL

När David plötsligt en dag blir kär är 
problemet inte att han redan är gift. 

Problemet är inte ens att den han 
blir kär i är en man. Davids problem 

är att mannen har blir handlöst 
förälskad i, Martin, är den absolut 

sista på jorden han får bli kär i. Om 
de inte lyckas dölja sin kärlek hotar 

en offentlig skandal som kommer att 
krossa deras karriärer.

Entré 80:- Barntillåten
Onsdag 2/3 kl 19

Costellos mästerverk i originell tappning
– Skön mix av strråkmusik och sångåkmusik och sång

Sjöströmska kvartetten un-
derhöll publiken i Ale gymna-
sium tillsammans med sånga-
ren Alexander Lövmark.

Elvis Costellos sångsamling The Juliet Letters framfördes 
med den äran av Alexander Lövmark.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ALE. Falska rykten om biblio-
teken retar Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, Jan 
Skog (M).

– Det är inte oppositionspo-
litik att ljuga för folk, säger 
han. 

En neutral biblioteksutred-
ning kan till och med innebära 
att den borgerliga majoriteten 
satsar mer på biblioteken.

Oroliga läsare har hört av sig om 
eventuella sparkrav på biblioteken 
i Ale. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande ger nu svar på tal.

– Det är kanske dags att vi utta-
lar oss om verkligheten för det är ju 
inte den som våra politiska kollegor 
pratar om. Det enda beslutsförslaget 
som ligger till kommande nämnd-

sammanträde är att vi vill göra en 
biblioteksutredning. Den ska göras 
av en neutral part och ge svar på 
vilken service som är rimlig att kräva 
av en kommun i Ales storlek. Med 
den som underlag ska vi sedan ta 
beslut om att tillföra pengar, spara 
eller kanske inte göra någonting. 
Det kanske är bra som det är, vad vet 
jag, säger Jan Skog.

Utredningen ska vara klar till se-
mestern. Innan dess händer ingen-
ting som rör biblioteken. Jan Skog 
bekräftar dock att förvaltningen har 
i uppdrag att söka en central lokal i 
Älvängen för ett eventuellt bibliotek.

– I valrörelsen lovade vi att verka 
för ett centralt och fullskaligt biblio-
tek i Älvängen. Det finns inga beslut 
om att genomföra det än, men vi un-
dersöker om det finns tänkbara loka-
ler. Biblioteksutredningen får sedan 

ge svar på vilken riktning vi 
ska driva verksamheten i, av-
slutar Jan Skog.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Falska rykten om biblioteken i Ale

Utställning på Glasbruksmuseet

SAGOLIKT
En utställning av Quiltföreningen Rutan

Vernissage sön 6 mars 
kl 13:00 FRI ENTRÈ

Utställningen pågår t.o.m. 27 mars

Kvarnvägen 6 i Surte

Museets öppettider: 
Tisdag-fredag 11 - 15, söndag 12 - 15

Bemannas av Rutan- medlemmar 
på lördagar 12 - 16

 Hjärtligt välkomna!

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.


