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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: 
Fre-lör t.o.m. 26/5 och 31/8-
15/12 2012.
 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

I hjärtat av Wismar
4 dagar i Nordtyskland

Alter Speicher Wismar 

Hotellet är mycket stilfullt, lig-
ger mitt i centrum i den gamla 
stadsdelen nära bl.a. torget och 
hamnen.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x middag med fondue, 

raclette el. barbecue
•  1 x entré till sekt-kellerei
•  1 stadsvandring
•  1 flaska Prosecco
•  15 % rabatt till 

Erlebnisbad Wonnemar

Happy hour kl. 16-18

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/5 
samt sön-tis 13/5-9/10 2012.

Alter Speicher Wismar

Familjesemester 
i Österrike
8 dagar i Flachau,
Hotel Accord & Alpin
Bland blomstrande ängar och 
alptoppar i Salzburgerland hit-
tar man Hotel Accord & Alpin i 
semesterstaden Flachau 70 km 
sydöst om Mozarts födelsestad 
Salzburg. Både på hotellet och i 
staden fi nns fl era aktivitetsmöj-
ligheter ni kan roa er med under 
semestern. Åk med svävbanan 
från dalstationen precis sidan 
om hotellet upp till toppen av 
Alperna, där ni kan njuta av utsik-
ten. I Flachau kan man prova på 
allt ifrån ridning och forsränning 
till minigolf och åka nedför en 
sommarkälkbana. 

Pris per person i dubbelrum

från3.149:-
Pris utan reskod från 3.449:-
Pristillägg 23/6-10/8: 300:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbar

23/6-4/8 ersätts 1 x 3-rätters 
middag med 1 x grilbuffé 

       Hotel Accord & Alpi
n

2 barn 
 5-11 år 
½ priset  

Ankomst: 
Valfri 19/5-16/6 
och 11/8-6/10 
samt lördagar 
23/6-4/8 2012. 

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person 
från 15 år per dygn. 

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

SURTE. Refräng & Co från Kung-
älv, Gunilla Hansen sång och Kent 
Jonasson på diverse instrument, stod 
för underhållningen när Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturförening bjöd 
in till medlemsmöte i tisdags kväll.

– Fullsatt i vanlig ordning och 
ett väldigt uppskattat program, 
berättar ordföranden Doris 
Hellman.

Refräng & Co 
har inriktat sig 
främst på popu-
lärmusik från 
förr. Egenhän-
digt kompone-
rad musik finns 
med på såväl 
repertoar som 
skiva. 

– Publiken 
var mycket till-
freds och de 
flesta stan-
nade kvar och 

fikade efteråt, förklarar Doris.
Nästa arrangemang i Surte kultur-

hus äger rum tisdagen den 27 mars då 
de rytmiska Matroserna kommer på 
besök.

JONAS 
ANDERSSON

Populära refränger i Surte kulturhus

Refräng & Co, bestående av Gunilla Hansen och Kent Jonas-
son, underhöll publiken i Surte kulturhus.

ÄLVÄNGEN. Dagarna blir ljusare och 
ljusare. Vårsolen smälter bort snön i 
allt raskare takt och fler och fler vår-
tecken rapporteras in för var dag som 
går. Ett vårtecken så gott som något 
är hatten. Förr skulle damerna alltid 
ha en ny vårhatt. Under många år 
har hatten haft en tillbakagång men 
nu har den fått en renässans och Rep-
slagarmuseet hänger på trenden med 
Berith Larssons utställning Ett slag för 
hatten, som invigs nu på söndag. 

I utställningen visar Berith Lars-
son ett stort färgsprakande galleri av 
hattar i diverse olika färger och ma-
terial. Hattar för alla tillfällen, för 
vardag och till fest. Alla hattar är unika 
– för det finns bara en av varje.

Berith har sytt och arbetat med 
hattar sen 1993. Hon har utbildning 
från Tillskärarakademin i Stockholm 
1993-96. Hon har varit lärling hos 
flera modister, samt gått ett flertal 
kvällskurser. Nu arbetar hon på deltid i 
sen egen ateljé i Lysekil. Berit kan inte 
leva utan sitt hattmakeri, det har blivit 
ett sätt att leva.

Inspiration får hon från naturen, 
havet och skogen, samt vackra saker, 
såsom ett vackert tyg, en rostig spik, en 
vacker blomma med mera. Oväntade 
föremål kommer oftast till användning 
som dekoration på hattar och mössor.

Efter att ha sett denna härliga livs-
bejakande utställning blir kanske suget 
efter en egen hatt stort, då kan man 
köpa eller beställa en av Berith. Det 
går också att tillverka en själv. Vet man 

inte hur man gör så har Berith även 
kurser i hattmakeri. 

Vi vet att det finns folk därhemma 
med egna fina hattar. Kanske nyköpta 
eller arvegods eller något man tillver-
kat själv. Alla som på vernissagedagen, 
söndagen den 4 mars, kommer klädda 
i hatt bjuds på kaffe och bulle.

❐❐❐

Med ett slag för hatten
– Ny utställning på Repslagarmuseet

Ett slag för hatten är en utställning 
producerad av Berith Larsson.

Hattar i alla dess färger och former finns 
att beskåda på Repslagarmuseet under 
perioden 4 mars-15 april.

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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