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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 4-stjärnigt hotell i Arezzo, Italien

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

Etrusco Hotel Arezzo ★★★★

Välkommen till ”den toscanska 
konststaden” – Arezzo! Här bor 
ni på ett stilrent, ljust inrett och 
4-stjärnigt hotell. Hotellet och sta-
den ligger mitt i en fruktbar dal och 
omgivet av höga berg, och Arezzo 
har så otroligt mycket att erbjuda 
för den som älskar Italien och dess 
italienska själ: Många påvar är 
härifrån, och det finns en mängd 
historiska praktbyggnader från 13- 
och 1400-talet, skulpturer, fresker 
och kyrkor. Som t.ex. den romanska 
kyrkan Santa Maria delle Pieve eller 
den gotiska kyrkan St. Donatus. 
Men mitt i stadens inre har ni även 
kända och mycket populära medel-
tida torget Piazza Grande med en 
mängd där ni kan shoppa, fika, ta 
en expresso och leva La Dolce Vita. 
Har ni sett den italienska filmen La 
Vita è Bella, ”Livet är Underbart” av 
Roberto Benigni, så känner ni nog 
igen er här.

Nordens vackraste: 
Stockholm

First Hotel Amaranten ★★★★

Mitt bland Stockholms alla fina 
och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och 
Södermalm, placerat helt i centret 
av ”Nordens vackraste storstad”, 
ligger ert hotell på Kungsholmen. 
Ett mycket stilfullt inrett hotell som 
erbjuder allt från lounge, spa, pool 
och en underbart fräsch restau-
rang där ni får er frukost serverad 
om morgonen. Inomhuspoolen är 
Speciellt populär då ni har gratis 
entré till den året runt - det gör 
detta hotell och dess lilla spaavdel-
ning oerhört attraktivt. Shoppa loss 
i NK (1,5 km), ta en fika i något av 
de otroligt mysiga caféerna i Gamla 
Stan (2 km) där stämningen och de 
läckra dofterna från nybakat fyller 
ens luktsinnen.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i centrala Stockholm

Mona Lisas Toscana

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

First Hotel Amaranten

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 och 19/8-
16/12 samt valfri påsk 20-23/4, 
Kristi himmelsfärd 2-3/6 och 19/6-
16/8 2011.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

Ankomst:
Valfri t.o.m. 27/10 2011.

Etrusco Hotel Arezzo

Öppet vardagar
+ skärtorsdag,
långfredag
& annandag påsk
kl. 8.00 – 15.30

Fyra av elva författare till boken "Historia från ett jaktvårdsområde". Från vänster: Bosse Andersson, Marie Andersson, Uno 
Andreasson och Claes Billingsdal.

Skepplandas jakthistorier samlade

Han var en av initiativtagarna 
till att  föreningen startade en 
studiecirkel i syfte att samla 
alla spännande episoder och 
historier som har hänt i jakt-
vårdsområdet.

– Flera av våra eldsjälar 
började komma till åren och 
det kändes angeläget att få 
teckna ner deras skrönor. Vi 
visste inte hur rätt vi hade, 

under tiden som boken fär-
digställts gick Bengt Carls-
son och min far Göte Bil-
lingsdal bort. Innan dess 
hann vi dock få ur dem det 
mesta, säger Claes.

Arbetet med boken som 
bär titeln "Historia från ett 
jaktvårdsområde" inleddes 
på årsmötet i januari 2007 
och sedan träffades intresse-
rade medlemmar en gång i 
veckan för att berätta histo-
rier och samla material.

Fantastiskt roligt
– Det har varit fantastiskt 
roligt att ta del av allt, men 
inte alldeles enkelt att få ner 
på papper, berättar Bosse 
Andersson som har varit en 
av elva författare.

En som har varit med från 
jaktvårdsområdets start är 

Uno Andreasson och han 
har också varit en stöttepela-
re i arbetet med att dokumen-
tera händelserna.

– Vi har haft mycket roligt, 
förutom vår gemensamma 
älgjakt har det varit en och 
annan fest i föreningen, säger 
Uno och skrattar.

Jaktvårdsområdet godkän-
des av Länsstyrelsen 1945 och 
har sedan förnyats var 15:e år.

– 2001 kom en ny lag som 
medförde vissa förändringar 
bland annat bytte vi då namn 
till Skepplanda Östra jakt-
vårdsområdesförening. Vår 
främsta uppgift är att värna 
viltet, inte att jaga, poängte-
rar Bosse Andersson.

Det är med stolthet som 
boken presenteras och de 
hävdar bestämt att Skepp-
landa Östra jaktvårdsområ-

de är ett av de mest välskötta.
– Här råder en total ord-

ning och reda. Det krävs med 
tanke på att området omfat-
tar 3000 hektar, men vi har 
bra kontroll på avskjutning-
en så att aveln är säkrad, säger 
Claes Billingsdal.

Författarna säljer nu boken 
som har en tryckt upplaga om 
200. 

Fotnot: I boken har elva författare del-
tagit. John Duff, Gert Billingsdal, Alf 
Andersson, Uno Andreasson, Marie 
Andersson, Sven-Bertil Thelander, 
Claes Billingsdal, Bengt Carlsson, Bo E 
Andersson, Sven Eriksson och Göte 
Billingsdal. 

SKEPPLANDA. 1945 god-
kändes bildandet av 
Skepplanda Östra jakt-
vårdsområde.

65 år senare låg boken 
om dess alla jakthisto-
rier klar för tryck.

– Vi ville dokumentera 
allt som hänt innan 
många av våra kulturbä-
rare gått ur tiden, säger 
Claes Billingsdal.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Boken "Historia från ett jaktvårdsområde" är färdig

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -


