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Östaden Ratzeburg
4 dagar i Nordtyskland

Der Seehof ★★★★

Idyllisk östad mitt i naturparken Lauenburgische Seen – här bor 
ni vid vattnet på landtungan med fantastisk utsikt. 
Upplev bl.a. Lübeck och Schwerin! 

Ankomst:  Valfri 2/9-21/12 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

2 barn
3-14 år 

½ priset 

Nynäshamn skärgård
3 dagar söder om Stockholm

Här bor ni med en utsikt över skärgården och på ett hotell med en 
alldeles unik maritim atmosfär. Promenera längs hamnen med små 
handelsbodar eller besök Nynäshamn centrum eller Stockholm. 

Ankomst: Tors-lör t.o.m. 16/8-15/12 samt valfri 11-20/10 och 
25/10-3/11 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Småstadsliv 
i Nordtyskland

 

4 dagar i Greves mühlen
★★★

Strax utanför Grevesmühlens 
centrum beläget precis vid sjön 
Vielbecker See ligger ert hotell, 
en röd, vacker byggnad som 
är behagligt och komfortabelt 
inrett inuti. Grevesmühlen stam-
mar ända från 1226, vilket gör 
staden till en av Mecklenburg-
Vorpommerns äldsta städer. 
Staden är även full av gamla byg-
gnader och kyrkor. Härifrån har 
ni en utomordentlig utgångs-
punkt för upplevelser av alla 
sorter, men framför allt är ni 
placerade mitt bland de största 
sevärdheterna i Nordtyskland.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri 1/10-20/12 
2012 samt 3/1-10/5 2013. 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALE. Inga Alemusiker 
gick vidare till finalen 
i GP Scen, men pop/
rocktrion Few hänger 
inte läpp.

De har fullt upp med 
att färdigställa en låt 
som stiftelsen Great 
Vision ska använda 
i sitt arbete med att 
hjälpa gatubarn i Tan-
zania. 

När Alekuriren träffade 
Alaforssonen och till-
lika frontmannen Niclas 
Bergstrand och trummisen 
Elias Lundin från Örgryte 
i replokalen i Göteborg var 
förväntningarna höga inför 
Göteborgs-Postens årliga 
musiktävling. 

Tillsammans med 74 
andra artister tävlade de om 
att bli en av de 16 finalisterna 
som får uppträda på Järntor-
get den 11 augusti, men det 
gick inte hela vägen. 

– Det var väl lite tråkigt, 

men vi har ett annat spän-
nande projekt på gång under 
hösten, berättar Niclas 
Bergstrand.

Hjälpande musik
Han arbetar sedan nio år 
tillbaka med att sälja fairtra-
deprodukter och genom en 
före detta kollega kom han i 
kontakt med stiftelsen Great 

Vision som hjälper barn och 
ungdomar i utvecklingslän-
der. Ett av projekten syftar 
till att skapa en bättre fram-
tid för gatubarn i Tanzania. 

– Vi blev tillfrågade att 
skriva en låt som de kan 
använda i sitt arbete, till 
exempel vid presentatio-
ner av olika projekt och till 
marknadsföring. Det är vårt 

sätt att hjälpa till och vi satsar 
på att göra en stor produk-
tion där vi även kommer 
att väva in cello och stråkar, 
säger Niclas. 

Låten, som ännu inte har 
något namn, kommer för-
hoppningsvis att vara färdig 
innan årsskiftet eller tidigt 
nästa år.

JOHANNA ROOS

– Pop/rocktrion 
Few skriver låt 
till välgörenhet

Värdefullt bidrag. Niclas Bergstrand, Lars Andersen och Elias Lundin i Few håller på att 
skriva en låt som stiftelsen Great Vision ska använda i sitt hjälparbete.
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ALE. Även i år ställde alg-
blomningen till det för 
badsugna och kommunen 
avrådde under en period från 
bad i Vimmersjön och Hål-
sjön, men nu är det återigen 
riskfritt att ta sig ett dopp. 

– Vi tar regelbundet prover 
på badvattnet och skulle alg-
blomningen komma tillbaka 
sätter vi upp nya skyltar vid 
badplatserna, säger Marie 

Lindström, miljö- och häl-
soskyddsinspektör. 

Algblomning hänger ofta 
ihop med att det varit varmt 
en längre period och troligt-
vis kommer man att kunna 
bada i alla sjöarna under sen-
sommaren. 

I Ale har det i år bara varit 
Vimmersjön och Hålsjön som 
man avråtts från att bada i.

JOHANNA ROOS

Fritt fram att bada i sjöarna

Badvänligt igen. Algblomningen, som under en period i 
sommar satte stopp för svalkande dopp, är nu över. 

Nu till helgen kommer det 
att anordnas en Livsstils- 
och hälsomässa på Backa-
mo lägerplats mellan Ljung-
skile och Lilla Edet. Det är 
Gunilla Funke, diplomerad 
livscoach, som med sitt före-
tag Andhämtning välkomnar 
till en helg fylld med aktivi-
teter. Det blir försäljning av 
hudvårds- och hälsoproduk-
ter, te, smycken, kläder, ljus-
hantverk, rökelse, böcker, 
cd, med mera.

Föreläsningar om bland 
annat andlighet, vedic art, 
raw food och detox. På ut-
ställningslokalens övervå-
ning finns prova-på-behand-
lingar såsom klassisk massa-
ge, estetisk akupunktur, zon-
terapi, kraniosakral terapi, 
olika former av healing. Du 

kan vara med på workshops 
bland annat Access Consci-
ousness – BARS.

Ute på grönområdet 
kan du prova på Qi Gong, 
Yoga eller testa slagruta och 
pekare med Svenska slag-
ruteförbundet. Traditionell 
afrikansk hårflätning, båda 
dagarna.

Mässcaféet erbjuder mat 
och fika, ekologiskt och när-
producerat för den som blir 
hungrig. Ekologiska och 
närodlade grönsaker står 
också uppdukat till försälj-
ning.

Lördag kväll bjuder på 
dans, tonhealing och avslu-
tas med en trummeditation 
i eldens sprakande sken. Så 
missa inte detta!

❐❐❐

Livsstilsmässa på Backamo

Gunilla Funke på Andhämtning står som arrangör till den 
Livsstilsmässa som arrangeras på Backamo lägerplats till 
helgen.

Hemslöjden fyller 100 år. Det firas med att förening-
en Ale Slöjdare står för museets sommarutställning ”Då 
och Nu”. Föreningens medlemmar arbetar med hantverk 
i många olika tekniker och material. Vi får se skickligt 
gjorda hantverk såsom träarbeten, lappteknik, vävda tex-
tilier, stickat, keramik, smycken, smide med mera.

Repslagarmuseets sommarutställning pågår till den 19 
augusti.            Text: Jonas Andersson

Sommarutställning 
på Repslagarmuseet

Gör musik med hjärtatGör musik med hjärtat
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