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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Friedrichshain, Tyskland

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 2/9: 1.499:-
3/9-30/10: 1.899:-
31/10-28/12: 1.499:-

Upstalsboom Hotel 
Friedrichshain ★★★★

I centrumkvarteret Friedrichshain har 
man chansen att se igenom fasaden i 
det originella och färgrika Berlin som 
döljer en ung och lokal miljö fylld 
med annorlunda möjligheter än vad 
de officiella turistguiderna koncen-
trerar sig på. Det nyrenoverade Hotel 
Friedrichshain skapar med sin stil och 
elegans en kontrast till sin omgivning 
eftersom det är placerat i kvarteret vid 
U-stationen Ostbahnhof. Här kan man 
lätt ta till sig alla kända sevärdheter 
med tåget som på några få minuter 
sätter av dig på t.ex. Potsdamer Platz 
eller Kurfürstendamm. Men stanna 
kvar i Friedrichshain och upplev ett 
av Berlins mest originella områden 
med flera spännande butiker, barer 
och värdshus. 

Semesterlägenhet i 
Härjedalen

Ramundbergets Fjällgård
Sommar i vår svenska vildmark är 
perfekt för alla oss som älskar orörd 
natur, brusande älvar, kristallklara 
sjöar och förbluffande panorama-
vyer från de mäktiga fjällen. Och på 
vackra Ramundbergets Fjällgård i 
Funäsdalen är ni omgivna av tradition, 
nostalgi och ett aktivt sommarliv. När 
ni kommer hem från den inkluderade 
safarituren kan ni sätta igång bas-
tun och vila en stund i allrummet, 
innan ni lagar en härlig middag i er 
lägenhet. Guiden garanterar att ni 
kommer att stå ansikte mot ansikte 
med myskoxarna under turen, men ni 
kan också vara så tursamma att ni får 
se både björn, lodjur, älg och bävrar 
under semestern. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/9 2011. 

Pris per person i dubbelrum från

1.499:-
Pris utan från reskod från 1.649:-

Pris per lägenhet (max 6 sängar)

3.599:-
Pris utan reskod 3.899:-

5 dagars semester på semesterlägenhet 
i Funäsdalen, Härjedalen

Berlin 
bakom fasaden

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-17 år gratis 
i föräldrars rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ramundbergets Fjällgård

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

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2011.

LÖDÖSE 
MOTORNOSTALGISKA DAG 

www.lodosemuseum.se/www.gmhk.org
Fri entré för besökare och utställare/försäljare!

Lördag 27 augusti kl 10 - 15 
vid Lödöse Museum

Veteranfordon med Bakluckeloppis
Concours de Charme & Peoples Choice 

 Dansbana till Folkparksorkestern 
Dräkttävling & Dansuppvisning 

Årets tema: Rockabilly

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR 
Lördagen 27 augusti

Kl. 10.00-13.00
Dagens insamling går till hjälp för de 
de hungersdrabbade på Afrikas horn

Inlämning tis. 18.00-20.00

ALAFORS. Folkets Hus, ABF 
och Ale kommun gör gemen-
sam sak även i år och satsar 
på barnkultur i Medborgarhu-
set.

Tre arrangemang är inplane-
rade under höstmånaderna.

Först ut är Filiokus Fredrik 
lördagen den 3 september.

På den magiska jubileumsturnén 
dukar trollkarlen Filiokus Fredrik 
fram sina bästa trick, sånger och 
roliga historier tillsammans med 
publikfavoriterna sköldpaddan 
Jörgen och hungriga hajen Håkan. 

Det bjuds på allt från en tre meter 
lång styltgubbe till en väldigt stor 
koffert och förmodligen världens 
godaste tårta.

– En bra start på barnkulturhös-
ten, säger Folkets Hus-föreståndare 
Willy Kölborg.

Filiokus Fredrik är en barn- och 
familjeföreställning som vänder sig 
till barn i åldern 4-9 år. Målgruppen 
är densamma på nästa föreställning, 
som äger rum söndagen den 9 okto-
ber. Visa på villovägar är en sing-a-
long-saga där en pojke i sin jakt på en 
vaggvisa plötsligt hamnar i en annan 
värld.

Det tredje och sista samar-
rangemanget sker söndagen 
den 20 november. Publiken 
har då att se fram emot Britta 
& Mälitta Festivalshow.

– Då blir det ett musikä-
ventyr av bästa märke. 
Garanterad underhållning 
utlovas, säger Willy Kölborg.

Hur var intresset för 
barnkultur i fjol?

– Relativt stort, men vi 
hoppas att publiken kommer 
i ännu större omfattning i år. 
Det tar lite tid innan en sådan 
här satsning slår igenom. Jag 
tycker vi har fått till stånd ett 
bra programutbud, så visst 
borde det komma en hel del 
folk, avslutar Willy Kölborg.

Barnkultur erbjuds 
i Medborgarhuset
– Samarbete mellan olika aktörer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Filiokus Fredrik – Jubileumskalas! Barnkulturhösten inleds lördagen den Filiokus Fredrik – Jubileumskalas! Barnkulturhösten inleds lördagen den 
3 september i Medborgarhuset, Alafors.               Foto: Torbjörn Jansson3 september i Medborgarhuset, Alafors.               Foto: Torbjörn Jansson

www.alefolketshus.se

Filiokus 
Fredrik

- JubileumsKalas!
På den magiska jubileumsturnén 
dukar trollkarlen Filiokus Fredrik 
fram sina bästa trick, sånger och 
roliga historier tillsammans med 
publikfavoriterna sköldpaddan 

Jörgen och hungriga hajen Håkan. 
Det  bjuds på allt från en tre meter 

lång styltgubbe till en väldigt, 
väldigt stor koffert och förmodligen 

världens godaste tårta.

Lördag 3 sept 
kl 16.00

Medborgarhuset, Alafors

Biljetter 60 kr säljes på Biblioteken 
i Nödinge och Skepplanda, 

Ale bokhandel i Nödinge och 
Allans i Älvängen. Barn- och 
familjeföreställning 4-9 år. 
Arrangör: Folkets Hus, ABF 

och Ale kommun
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com
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