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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 dagars semester på hotell i Jylland, Danmark

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag  
 lördag kväll
• 1 fribiljett per rum  
 till Enghave Djur- &  
 Naturpark
• 1 timmes compact golf
• 1 timmes bowling

Hotel Søgården  
Mitt mellan Kolding och Esbjerg lig-
ger den lilla byn Brørup, och just här 
finner man Hotel Søgården. Hotellet 
bjuder på riktigt många aktivitets-
möjligheter, som t.ex. bowlinghall, 
spelmaskiner och Compact Golf 
som är en blandning av minigolf 
och en puttbana. Varje fredag i 
ojämna veckor spelas upp till dans 
på hotellet, så det är möjligt att ta 
en svängom! Hotellets placering 
gör det lätt och smidigt att utforska 
den sydliga delen av vackra Jylland: 
Kör t.ex. en tur till Kolding (34 km), 
där ni kan besöka det gamla danska 
kungaslottet Koldinghus. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 och 
19/8-16/12. Valfri sportlov 11/2-25/2, 
påsk 20-23/4, Kristi himmelsfärd  
1-3/6, pingst 10-11/6 och 14/10-
21/10, höstlov 28/10-4/11 2011.

Skidsemester i 
Skeikampen

Skitorget Apartment
Gör er redo för några aktiva dagar 
med full fart nerför backen! I århund-
raden har skidentusiaster vallfärdat 
till Skeikampen för att åka skidor 
i det snösäkra skidområdet ovan 
Gudbrandsdalens djupa skogar. Er 
lägenhet ligger idylliskt vid bergets 
fot på gångavstånd till pisterna på 
Skeikampen Resort – en traditionsrik 
välplacerad bas för en aktiv semester 
i fjällen. Området är perfekt för barn 
med ett avgränsat barnområde med 
bl.a. barnland och skidskola som 
underlättar för de små och bidrar 
till att de första erfarenheterna med 
skidor under fötterna är positiva. 
Här hittar ni även ett lugn som gör 
att ni inte blir helt slutkörda efter 
en veckas skidsemester i full fart. 
På Skitorget där er lägenhet ligger, 
finns restauranger, bra möjligheter 
för shopping och äventyr.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per lägenhet från

3.249:-

6 dagar i semesterlägenhet i Skeikampen, Norge

Livet från 
den danska sidan!

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

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 399:-

Hotel Søgården

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 24/4 2011.

OBS: Slutstädning är inte inkluderat, men 
kan köpas till för 490 NOK.

BRA BARNRABATT 

Alla priser & perioder:
30/1-12/2 2011:  5.449:-
13/2-19/2 2011:  8.099:-
20/2-26/2 2011:  8.699:-
27/2-12/3 2011:  5.949:-
13/3-19/3 2011:  5.449:-
20/3-2/4 2011:  4.949:-
3/4-14/4 2011:  3.249;-
15/4-19/4 2011:  6.249:-
20/4-24/4 2011:  8.099:-

• 5 övernattningar

Biljetter finns att köpa på följande ställen: 
Biblioteket Skepplanda, Allans i Älvängen, Folketshus Nol, 
Ale bokhandel Nödinge, Biblioteket Nödinge. Överblivna 

biljetter säljs vid entrén.
 

Biljettpris 100 kr

Lördag 5 februari kl. 18.30
Medborgarhuset Alafors

Arrangörer: Folkets Hus, Ale kommun, ABFVälkomna!

NOL. Varje onsdag träf-
fas 28 glada pensionä-
rer i Nols Folkets Hus.

Bannuwakören kallar 
de sig.

– Vi har fantastiskt 
roligt ihop, säger körle-
daren Kent Carlsson.

I tre år har Kent Carlsson 
ansvarat för PRO Ale Norras 
egen sångkör. Tidigare höll 
de till i Älvängens Folkets 
Hus men numera är det Nols 
dito som gäller.

– Vi övar två och en halv 
timme, men då ska vi hinna 
med kaffedrickande också. 
Sången i all ära, men lika 
viktig är den sociala gemen-
skapen, säger Kent Carlsson.

– Detta är en form av 
friskvård. Alla som kommer 
hit känner glädje och vi har 
ingen som slutar.

Nu är julvisorna ett avslu-

tat kapitel och istället har 
Bannuwakören tagit sikte 
mot våren och vad den reper-
toaren har att erbjuda.

– ”Nu grönskar det” är en 
visa som vi håller på att öva in 
just nu. Det tillkommer nya 
melodier hela tiden, förkla-
rar Kent.

Ett par framträdan-
den är redan inplanerade i 
kalendern. Till Vikadamm 
i Älvängen ska kören två 
gånger och i början av mars 
bär det av till Björklidens 
äldreboende i Alafors.

– Det är väldigt uppskat-
tat när vi kommer. Det är en 
härlig känsla att få komma 
ut till äldreboenden och för-
gylla brukarnas vardag. Vi 
brukar skoja en hel del och 
ibland blir det både sång och 
dans, avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Nu repeteras vårlåtar i ett kör
– Här är sången rena 
friskvården

Bannuwakören kallar de sig, PRO Ale Norras egna sångfåglar.

Körledare och tillika kaffekokare. Kent Carlsson tar båda 
uppgifterna på fullaste allvar.

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! -


