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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell  
i Schleswig-Holstein, 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. 30/10:  1.399:-
1/11-22/12:  1.249:-

 

Apparthotel Svenson ★★★

Hotel Svenson som ligger i utkanten 
av Kappeln 68 km syd om den dansk-
tyska gränsen, är en trevlig bas för ett 
par stressfria dagar. Här blir ni varmt 
välkomnade och får det riktigt lugnt 
och skönt, där dagen börjar och slutar 
med god mat i en avslappnad atmos-
fär. Omgivelserna är speciellt tilläg-
nade till att gå på upptäcktsfärd i:  
200 m från hotellet ligger fjorden 
Slien – och den gemytliga marinan 
bredvid är en rigtig liten sötvat-
tenspärla i saltvatten. Från hotellet 
går det också goda vandringsstigar 
in till centrum av den lilla hamnbyn 
Kappeln där den maritima stämning-
en kryddas med livlig butikshandel i 
stadsmitten.

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 19/12 2011.

Weekend i Växjö

Best Western Royal Corner ★★★★

Vid sjön där vägarna strålade samman 
har ”vägsjö” – Växjö – vuxit fram i 
det gamla ”smålandet”. Växjö är näs-
tan helt omgivet av sjöar och därför 
har en mycket vacker placering och 
en fin utgångspunkt för äventyr i det 
småländska landskapet. Här i denna 
universitetsstad, som i folkmun kal-
las ”staden där vägarna möts” och 
även kallats ”Europas grönaste stad” 
– bor ni centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på det 4-stjärniga Best 
Western Royal Corner. Där vill de att 
deras gäster ska trivas, och bjuder 
därför bl.a. alltid på färsk frukt, kaffe, 
te och vatten. I relaxavdelningen kan 
ni slappna av efter en lång dag i bub-
belpoolen, poolen och bastun.

Ankomst: Fre-lör 2/9-10/12 2011.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum från

1.249:-
Pris utan reskod från 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Småland

Stressfria 
dagar i Kappeln

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i föräldrars säng.

Max. 1 barn 6-14 år  
½ priset i föräldrars rum.

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

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

LÖDÖSE. Vier Brillen stod på 
Ljudaborgs scen i torsdags 
kväll.

Publiken fick uppleva en 
lång och svängig konsert.

Göteborgsgruppen kom nyli-
gen ut med skivan ”Vi ska alla 
dö en gång”.

Vier Brillen består av fyra män från 
Göteborg. Bandet spelar svängiga 
visor med underfundiga rim och 
oväntade poänger. Musiken och tex-
terna går i Hasse och Tages och Povel 
Ramels anda. 

– Vi gör alla texter och all musik 
själva och låtar från vår förra skiva 
”Norsk torsk, baby” har spelats över 
200 gånger i P4, säger pianisten och 
tillika sångaren Olle Huldén.

Framträdandet av Vier Brillen 
satte punkt för ”Musik torsdagskväl-
lar på Ljudaborg”, som varit ett sam-
arrangemang under den gånga som-
maren mellan Lilla Edets kommun, 
Stödföreningen för Lödöse Museum 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Visgruppen Vier Brillen spelade på Ljudaborg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vier Brillen satte punkt för sommarens musikkvällar på Ljudaborg i torsdags.

LÖDÖSE. Utställning av 
veteranfordon och bak-
luckeloppis.

Det var några av 
programpunkterna på 
Lödöse motornostal-
giska dag.

Årets tema var 
50-tal och Rockabilly.

Fint väder inledningsvis, 
men allt eftersom dagen gick 
hopade sig de mörka molnen 
med regn som följd. I vilket 
fall som helst kunde lörda-
gens arrangemang genom-
föras som planerat, dock med 
en något mindre publiktill-
strömning än i fjol.

Förutom veteranfordon 
och bakluckeloppis kunde 
besökarna ta del av dans-
uppvisning med dansare från 
Alingsås Dansklubb. Musi-
kaliska toner serverades från 
Folkparksorkestern.

På söndagen var det dags 
för nästa arrangemang på 
Lödöse museum. Arkeolog 
Bengt Nordqvist berättade 
om guldfynd i Västsverige.

JONAS ANDERSSON

Motornostalgi vid Lödöse museumtalgi vid Lödöse museum

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se Veteranfordonen som stod uppställda vid 

Lödöse museum synades och förevigades 
av besökarna.

Berit Moberg, Eva Elgh och Rune Elgh kollar in en Harley Davidson med sido-
vagn från 1942.

Ida Lagnander letar efter prylar till en Volks-
wagen.

Gustav Moberg från Dingle visar upp sin fina Mercury från 1959 för Bengt Karlsson (t v) och 
Bror Sandström.


