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Nordtysklands kust
4 dagar på strandhot ell i Sierksdorf
Hof Sierksdorf   
I Holsteinische Schweiz kul-
liga och sjörika landskap bjuder 
naturen på fl era möjligheter till 
cykelturer och vandringar i ett 
naturskönt område. På detta 
strandhotell bor man i egen väl-
utrustad lägenhet – en förträff-
lig utgångspunkt för en lyckad 
semester i Tyskland med sitt 
läge alldeles nere vid Östersjö-
stranden. Strandpromenaden 
lockar till rogivande spatserturer 
medan ni kopplar bort vardagens 
alla stressmoment. Njut av bad- 
och spa-paradiset Ostsee-therme 
(12 km) eller upplev slottet och 
sjön i staden Plön samt Lübeck. 

Pris per person i lägenhet 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink i baren
• Slutstädning

Ankomst: 
Tors och sön t.o.m. 1/4 samt 
12/4, 15/4, 22/4, 6/5 och 
13/5 2012.

OBS: Vid ankomst 6/5 & 13/5 be-
talas kuravgift på 2,10 EUR per 
person/dygn direkt på hotellet.

2 barn 
4-15 år 

½ priset 

Vid ankomst i 
jan-feb inkl. 

vistelsen även 3 x kaffe & kaka

Weekend i Danmark
3 dagar i Gentoft  e 

Gentofte Hotel   
På 1600-talet var krogen bland danska kungafamiljens favoriter. 
Hotellet har 350 års erfarenhet för gästfrihet, charmig atmosfär, gratis 
parkering, nära till tåg och specialbutiker och 10 km till Köpenhamn 
med bl.a. Nyhavn och Ströget.

Kronborg

Extranatt inkl. frukost 
Endast 499:- 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 22/6 
samt valfri fl era helgdagar  2012 
– ring & hör!

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag inkl. 

välkomstdrink lördag

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

Hotell Nissastigen   
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

749:-
Pris utan reskod 899:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  Fri entré till badhus
•  Fri träning på Motion och 

Hälsa

Ankomst: Valfri 1/4-1/6 och 
31/8-18/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum
2 barn 
6-14 år 

½ priset 

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:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Ny skrivartävling i Ale

Tio lyckliga vinnare bland rekordmånga 
korsordslösningar har dragits. En triss-
lott kommer med posten.

Vinnare:
Elisabeth Kastelic, Nödinge
Sylvi Jenevall, Bohus
Mikael Rundberg, Nol
Eva Benjaminson, Alafors
Erik Hällsten, Nödinge
Maj Kinnvall, Älvängen
Ida Swanström, Nol
Eva Andersson, Nygård
Inger Svensson, Nödinge
Magdalena Carlén, Älvängen

Adventskrysset 2011

I Alekuriren vecka 51 utlyste researrangör 
Happy Days en tävling, där vinsten är en
sexdagarsvistelse på Sporthotel Schulen-
berg i Tysklands kanske vackraste delstat, 
Harz i Mittyskland. Rätt svar var att jultom-

ten bor i Nordpolen enligt sägerna.

Vinnaren är: Jan-Erik Johansson, Nol
Kontakta: Kent Hylander, Alekuriren, 

kent@alekuriren.se eller 0704-38 52 58
för mer information.

Vinnare Happy Days 
julklappsresa!
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Torsdag 26 januari blir det 
skötseltips för orkidéälskare 
med Lena Andersson.

Orkidétips  + resa

99:-*fr

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se 
eller 031-704 00 00. Bokningsavgift 
tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Läs mer om hela 
veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri 
måndag–fredag i perioden 2/1–21/6 och 
20/8–28/12 2012. Orkidétips avser 26/1.

Prat & 
pyssel
om orkidéer!

ALE. Skrivklåda?
Då ska du fatta pennan eller 

placera dig vid datorn och börja 
skriva.

En ny skrivtävling är utlyst.

Temat för den andra tävlingen i ord-
ningen är "Att det här kunde hända i 
Ale!" En berättelse om max sex A4-si-
dor ska lämnas in till något av Ales bibli-
otek senast 31 januari. En jury bestående 
av författaren Sigun Melander, biblio-
tekarie Soli Rosendahl och chefredak-
tör Per-Anders Klöversjö kommer att 
bedöma verken anonymt. Vinnaren of-
fentliggörs först 26 april.

Bakom arrangemanget står Studieför-

bundet Vuxenskolan i 
samarbete med bib-
lioteken i Älvängen 
och Skepplanda samt 
Bibliotekens vänner i 
Norra Ale och Surte-
Bohus biblioteks och 
kulturförening.

I fjol vanns tävling-
en av Erika Lind-
qvist-Lundegard från 
Surte med bidraget 
"Ska det vara en Tom 
Collins före maten?"
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Ales hemliga författare
Hon skriver i smyg, inte bara noveller, utan faktiskt på en deckare.

Erika Lindqvist-Lundegard vann nyligen en skrivartävling i Ale.
Lägg namnet på minnet!

Hur ofta skriver du?
– Jag har alltid gillat att 
skriva, men har aldrig tid-
gare tävlat. Jag skriver när 
lusten faller på.
Vad skriver du då?
– Att skriva tal är väldigt 
roligt, men faktum är att jag 
faktiskt skriver på en deck-
are. Handlingen utspelar sig 
lokalt i Kungälv-Ale, fast 
när och om den någonsin 
blir klar vet jag inte. Det är 
en dröm jag har, att någon 
gång få deckaren färdig.

När bestämde du dig 
för att vara med i skri-
vartävlingen?
– Jag såg en annons i Aleku-
riren och tänkte direkt att 
"där ska jag vara med". Det 
är alltid bra att ha ett skäl att 
skriva.

Ska det vara en Tom 

Collins före maten? Var 
fick du den idén ifrån?
– Det är ett skämt vi har, jag 
och min bästa väninna. Hela 
handlingen handlar egentli-
gen om oss. 
Vår uppväxt 
i Nödinge 
och hur vi 
tittar till-
baka på 
orten såsom 
den var när 
vi växte upp. 
Året är 2064 och vi bor båda 
på äldreboendet i Fridhem i 
Surte. Vi minns bland annat 
Helges kiosk och Sällbergs 
livs.
Vad betyder det att 
juryn valde din berät-
telse?
– Det är ett jättefint bevis på 
att jag har skrivit något bra. 
Jag blev väldigt förvånad, 
men också stolt. Det ger 
mig självklart inspiration att 

fortsätta skriva.
Skrev du mycket i 
skolan också?
– Skolan var egentligen inte 
min grej, men en gång lyck-

ades jag fak-
tiskt få en 
femma och 
det var när 
vi fick skriva 
om andra 
världskri-
get. Man 
fick skriva i 

berättandeform och det pas-
sade mig. Det glömmer jag 
aldrig, för femmor tillhörde 
inte vardagen...

Lycka till med deckaren!

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Erika Lindqvist-Lundegard vann årets Skrivartävling med sin novell; Ska det vara 
en Tom Collins före maten?. Kulturvetare Sigun Melander läste juryns motivering.

Namn: Erika Lindqvist-
Lundegard.
Ålder: 37.
Bor: Surte.
Familj: Gift, en dotter och tre 
bonusbarn.
Yrke: Administratör på ett 
inspektionsbolag för oljefar-
tyg.
Stjärntecken: Jungfru.

Det är en dröm jag har, 
att någon gång få 
deckaren färdig.

I JURYN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 18, 2011.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


