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Slottsromantik 
vid Mosel
6 dagar i Tyskland
Schloss Hotel Petry 
Moseldalen är defi nitionen av 
semesteridyll med sina idyl-
liska städer i korsvirke och sina 
bördiga vinterrasser som växer 
ända ned till Moselfl odens kant. 
Vinorten Treis-Karden är inget 
undantag. Här byggdes Schloss 
Petry för 800 år sedan endast 
100 meter från fl oden och idag 
kan man som gäst på slottet få 
en inblick hur grevar och bar-
oner genom århundraden har 
levt i detta område. 

Ankomst: 
Söndagar 29/4-21/10 2012. 

Vinorten Treis-Karden

Pris per person i dubbelrum

2.949:-
Pris utan reskod 3.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 4 x 4-rätters middag
•  1 x buffé med lokala 

specialiteter från Mosel

Kulturrika Bremen
4 dagar i Tyskland Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

3 övernattningar
inkl. 1 x 3-rätters middag på Brygghus

Endast 1.449:- 
Mercure Hotel Hanseatic Bremen 
Ert moderna hotell ligger i hansastaden Bremen endast 2 km från 
den gamla stadsdelen och gågatan Böttcherstrasse med butiker, 
caféer och restauranger.     

Ankomst: Valfri t.o.m. 30/5 2012. 
OBS: Kulturavgift 
EUR 3,- per person/natt.

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren 
Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 15/6 2012. Valfri 4-7/4, 3-4/5, 16-18/5 
och 25-26/5 2012.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagsfika m. 

kaffe & kaka
• 2 x kvällsbuffé

Extranatt inkl. frukostbuffé endast 549:- 

Hotel Majoren

 

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

När ordföranden Hans Åström före-
slog årsmötet att utse Hugo Wallberg 
till hedersmedlem, utbröt en spontan 
applåd bland de 97 närvarande. Hugo 
har under sin långa medlemstid innehaft 
de flesta poster i föreningen. Det är 
lättare att säga vad han inte har gjort. 
Han är fortfarande ledamot av valbe-
redningen och håller kurser i vardagsju-
ridik. En värdigare hedersmedlem kan 
man knappast tänka sig. 

Årsmötesförhandlingarna leddes som 
vanligt förtjänstfullt av Daniel Hög-
lund. Nya ersättare i styrelsen blev de 
kända älvängenprofilerna Owe Dafgård 
och Jan-Peter Eldh. De ersätter Axel 
Sager som i stället bli sammankallande i 
kommittén för studier, kultur och resor 
och Ann-Marie Ahlgren, som vill 
ägna sig åt egen konstnärlig verksamhet 
efter att ha fått bra snurr på föreningens 
kulturverksamhet. Båda avtackades med 
blommor av ordföranden, som i sin tur 
avtackades av styrelsens representant 
Nils Erik Silfversten för det enorma 

arbete han lägger ner och ”för att det 
är roligt att gå till styrelsemötena och 
munhuggas med Hans”.

Av den digra verksamhetsberättelsen 
framgår att föreningen ökat medlems-
antalet med över 8 % och hade vid års-
skiftet 571 medlemmar. Populära aktivi-
teter är stavgång, fredagsvandringar och 
boule. En sånggrupp – ”Sångglädje”– 
har startats med Ingela Ohlin som 
ledare. Som uppföljningar av studiecirk-
lar har en konstresa arrangerats till Hol-
land och en resa i Stormakttidens spår 
till Baltikum. Studiebesök har företagits 
ibland annat Göteborgs undre värld 
och på Sveriges radio. Föreningen var 

värd för distriktets uttagning till fina-
len i SPF:s riksmästerskap i frågesport 
”Hjärnkoll”. Här drog man nytta av 
arbetet med Ale Allvetare.

Förutom de traditionella månads-
träffarna har påsk-, höst och julfester 
arrangerats. Samtliga blev mycket upp-
skattade.

Nästa aktivitet är månadsträff i Bohus 
torsdagen den 15 mars. Sigurd Larsen 
berättar då om sina pilgrimsvandringar. 
Måndagen den 19 mars är det dags för 
tredje årgången av Ale Allvetare – frå-
gesport mellan kommunens sex pensio-
närsföreningar. Nu skall RPG besegras.

Lennart Mattsson

Hugo Wallberg hedersmedlem i SPF Alebygden

Hans Åström lämnar över blommor till Hugo Wallberg som på årsmötet för 
SPF Alebygden utsågs till hedersmedlem i föreningen.

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!
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