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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

SKEPPLANDA. Hem-
bygdsdag på Grönköp 
brukar innebära vack-
ert väder.

Så även i år.
Lördagens arrang-

emang lockade många 
besökare, som kunde 
ta tillfället i akt att 
flanera runt bland 
försäljningsstånd och 
utställare.
Det var ett ljuvligt sensom-
marväder som välkomna-
de besökarna till den tradi-
tionella hembygdsdagen på 
Grönköp. Göran Johans-
son i Skepplanda Hembygds-
förening sken ikapp med au-

gustisolen.
– Det är roligt att vi kan 

skapa den här folkfesten. En 
bidragande orsak är natur-
ligtvis väderleken, förklara-
de Göran.

Hembygdsföreningen har 
cirka 350 medlemmar och 
Grönköp håller öppet varje 
torsdagskväll då allmänheten 
hälsas välkomna.

Ett nytt inslag på årets 
hembygdsdag var besöket av 
Göta älvdalens motorhisto-
riska förening som ställde ut 
en rap, en 25-hästars motor 
som tillverkats i Oslo och som 
tidigare suttit på en norsk fis-
kebåt.

Diverse hantverkare visade 

upp sina alster, det ordnades 
med lotterier, loppmarknad 
och brödbakning. I en av stu-
gorna satt representanter från 
Ale Släktforskarförening för 
att visa upp sin verksamhet.

Brödbakningen utgör 

något av en specialitet för 
Skepplanda Hembygdsför-
ening och kakorna hann 
knappt lämna ugnen och 
stoppas i påse innan hugade 
spekulanter höll sig framme.

JONAS ANDERSSON

ALE/LILLA EDET. Ale & 
Lilla Edet Turistorgani-
sation bjuder in till en 
studieresa med båt på 
Göta älv.

Välkomna att följa 
med på resan är de 
personer som är intres-
serade av att utveckla 
turismen i de berörda 
kommunerna.

– Torsdagen den 23 
augusti åker vi med 
Strömkarlen från Troll-
hättan till Kungälv, 
berättar projektledare 
Susanna Hammar.
Medlemmar i Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation åker 
med utan kostnad, övriga får 
betala 600 kronor. Syftet med 
resan är att främja samarbe-
te och utbyta erfarenheter 
mellan olika företag, fören-
ingar och kommunerna.

– Deltagarna ges också 
möjlighet att se de båda 
kommunerna från älvsidan 
och upptäcka potentialen i 
Ale och Lilla Edet, från älv 
till vildmark. På resan ska vi 
också få lärdom om områ-
dets historia, säger Susanna 
Hammar.

JONAS ANDERSSON

Studieresa för att utveckla turismen

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation inbjuder till en stu-
dieresa med Strömkarlen, 
torsdagen den 23 augusti.

Gammaldansens höstpremiär i Furulundsparken locka-
de ett knappt 100-tal besökare där de musikaliska toner-
na serverades från Tonix orkester. Ytterligare fyra tisdags-
kvällar arrangeras det gammaldans i Ahlafors IF:s vackra 
folkpark, innan säsongen är över. Ikväll (läs tisdag) är det 
Rent Drag som spelar upp till dans.

Text och bild: Jonas Andersson

Höstpremiär i FurulundsparkenHöstpremiär i Furulundsparken

Folkfest på GrönköpFolkfest på Grönköp

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

Mycket folk kom till Grönköp i lördags där det skedde för-Mycket folk kom till Grönköp i lördags där det skedde för-
säljning av diverse olika produkter.säljning av diverse olika produkter.
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