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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:

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Grevesmühlen

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

Ringhotel am See ★★★   
Strax utanför Grevesmühlens 
centrum beläget precis vid sjön 
Vielbecker See ligger ert hotell, en 
röd, vacker byggnad som är behag-
ligt och komfortabelt inrett inuti. 
Grevesmühlen stammar ända från 
1226, vilket gör staden till en av 
Mecklenbrug-Vorpommerns äldsta 
städer. Dess kännetecken är den 
gamla väderkvarnen som ligger 
knappt 600 m ifrån er, samt den 
gamla maltfabriken som båda är 
värda ett besök – staden är även 
full av gamla byggnader och kyr-
kor. Härifrån har ni utgångspunkt 
för upplevelser av alla sorter, men 
framför allt är ni placerade mitt 
bland de största sevärdheterna i 
Nordtyskland, och för den historiein-
tresserade är detta en skattkista: Det 
otroligt vackra Schweriner Schloss.

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 29/4 2011.

På upptäcktsfärd 
i Umbrien

Hotel Cavalieri ★★★

På en sluttning med utsikt över 
Italiens fjärde största sjö Trasimeno 
ligger Hotel Cavalieri några få 
kilometer utanför den lilla staden 
Passignano sul Trasimeno. Hotellet 
har ett stort poolområde med sol-
sängar och parasoller som ni kan 
använda fritt, där ni kan njuta av den 
italienska sommarvärmen. Umbrien 
kallas också för Italiens gröna hjärta 
och bjuder på ett lite mer vilt och 
frodigt landskap än många andra 
platser i landet. Dessutom gränsar 
Umbrien upp till Toscana, som bl.a. 
är berömt för en mängd av utsökta 
viner som Chianti eller det ytterst 
delikata Brunello som produceras 
omkring Montalcino (76 km) på en 
av de många vingårdarna. 

Ankomst:
Lördagar 28/5-30/7 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum från

3.249:-
8 dagar på 3-stjärnigt hotell 
vid Trasimeno-sjön, Italien

Småstadsliv 
i Nordtyskland

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

 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

 
(vid 2 betalande vuxna):

1:a barnet 0-7 år gratis i för-
älders säng. 2:a barnet 0-7 år 
½ pris i förälders rum. Max. 
2 barn 8-12 år 40 % rabatt i 
förälders rum. Max. 2 extra-

sängar totalt per rum.

Ringhotel am See

Hotel Cavalieri

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Året som gick blev ett nytt 
framgångsrikt år för Smyrna 
Second Hand. Över 280 000 
kronor kunde förmedlas till 
behjärtansvärda bistånds- 
och katastrofinsatser i olika 
delar av världen.

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 
som till exempel Världens 
Barn-insamlingen i oktober 
och avslutningslördagen, då 
försäljningen gick till PMU-
Interlifes projekt för skolor 

i södra Sudan, där man just 
nu folkomröstar om att få 
bli en suverän stat. I detta 
land är andelen barn som får 
chans att gå i skolan bland 
den allra lägsta i världen och 
utbildning är oerhört vitalt 
för landets utveckling.

Andra länder som fått 
hjälp är bland andra Sri 
Lanka, Uganda, Tanzania, 
Haiti, Vitryssland och Pa-
kistan. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-

dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyr-
gripar, som andra nöjda 
köpare burit hem. Men inte 
minst tack vare ett 25-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för Ale-
bornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist 

har vi för tillfället dock 
inte möjlighet ta emot mer 
skrymmande möbler. Inläm-
ning sker i butiken på tis-
dagskvällar.

Lördagen den 22 janu-
ari öppnar vi på nytt och 
har fyllt upp butiken med 
nya intressanta prylar. Så vi 
hälsar Aleborna välkomna 
att fortsätta fynda och sam-
tidigt göra en insats för be-
hövande medmänniskor.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand stöder skolprojekt i Sudan

ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seet hänger med i svängarna 
och följer med i de senaste 
trenderna. Nu startar hand-
arbetscafé.

Till träffarna tar man 
med sig handarbete man har 
på gång. Ingen föranmälan 
behövs. Vi diskuterar, testar 
nya roliga sätt att skapa med 
händerna och byter olika 
idéer. Caféet med fikastun-

den är en träffpunkt för dag-
lediga och samtidigt hälso-
vård för många. Man har 
möjlighet att träffa männis-
kor som alla har ett gemen-
samt intresse.  

Vårens träffar startar tors-
dagen den 27 januari. Alla är 
hjärtligt välkomna till en ny 
termin med spännande ska-
pande!

❐❐❐

Öppet handarbetscafé i Älvängen

Torsdagen den 27 januari startar handarbetscafé på Rep-Torsdagen den 27 januari startar handarbetscafé på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.slagarmuseet i Älvängen.

HÅLANDA. Efter många 
års spelande ger 
musikgruppen Helm ut 
sin första EP.

En av bandets med-
lemmar är Lars Netzel 
från Hålanda.

– Det känns riktigt 
stort och samtidigt lite 
pirrigt, säger Lars till 
Alekuriren.

Helm har sitt ursprung i Es-
kilstuna. Samtliga fem grupp-
medlemmar har sina rötter i 
Södermanlands centralort. 
Numera bor dock tre av grab-
barna på västkusten. 

– Jag har sällskap av Peter 
Marchione och Arash 

Maghdori i Göteborg. Mi-
chael Strandtoft och sånger-
skan Ulrika Palmström bor 
kvar i Eskilstuna. Av den an-
ledningen krävs det lite pla-
nering för att få ihop spel-
ningar. När det gäller nya 
låtar använder vi oss av datorn 
och skickar filer mellan var-
andra, förklarar Lars Netzel.

Studier och arbete förde 
Lars Netzel till Göteborg och 
senare till Hålanda, där han 
bor i ett nyrenoverat torp. 
Fritiden ägnar han musiken 
och har så gjort sedan tidig 
barndom.

– Vi hade en väldigt bra 
musikskola hemma i Eskil-
stuna och i likhet med många 
av mina kamrater kom jag 

med där. Jag spelade piano 
och saxofon, berättar Lars.

– Jag tröttnade dock när 
jag skulle lära mig noter. Jag 
tyckte bara det var idiotiskt 
med en sådan regel.

Levererat det bästa
Glädjen till musiken återfick 
Lars när hans pappa köpte en 
synthesizer till honom. 

– Jag satt i källaren och 
spelade, minns Lars.

1998 bildades Helm. I 
närmare 15 år har gruppen 
spelat melankolisk elektro-
nisk musik med inspiration 
från Depeche Mode, Portis-
head och Massive Attack.

– Vi har alltid varit väl-
digt seriösa med våra musik-

projekt och alltid levererat 
det bästa vi kan, säger Peter 
Marchione.

Nu är tiden mogen för 
Helms första officiella skiv-
släpp. Bitter EP innehåller 
fyra låtar. Produktionen har 
skett tillsammans med skiv-
bolaget Wonderland Records 
med release den 9 februari på 
Spotify och iTunes.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet, både med låtarna 
men även rent produktions-
mässigt, avslutar Lars Netzel.

FOTNOT. Mer om Helm 
på www.helm-music.com

Helm släpper sin första EP
– Musik som för tankarna till Depeche Mode

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Netzel från Hålanda och barndomskompisen Peter Marchione är två av medlemmarna i gruppen Helm, som släpper sin 
första EP den 9 februari. Musiken har influenser från Depeche Mode, Portishead och Massive Attack.


