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Förtrollande Schwerin
3 dagar i Nordtyskland
NH Schwerin ★★★★  
Schwerin ligger vackert omgivet 
av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, 
natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. Ni kan bl.a. börja 
med den inkluderade entrébil-
jetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss 
Schwerin (5 km), som speglar sig 
i sjön från sin ö i Schweriner See. 
Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, 
härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en 
annorlunda vinkel. Besök t.ex. 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013. 

Schloss Schwerin

endast 1.899:-

endast 2.249:-

Italiens älskade Gardasjön
4 dagar i Torri del Benaco

Hotel Internazionale 
Ni bor nere vid sjön och har 
bl.a. en vidunderligt 180 grad-
ers panoramautsikt från hotellets 
poolområde. Besök nöjesparken 
Gardaland (22 km).  

Pris per person i dubbelrum

från 1.149:-

Ankomst: Valfri 1/5-1/6, 8/6-
6/7, 24/8-14/9 och 21/9-10/12 
2013. 

Hotel Internazionale

OBS: Turistskatt EUR 1-5 per person/dygn. 

2 barn 
4-7 år 
gratis

Weekend i Värmland
3 dagar i Sunne

★★★★

I Värmland med älvar, sjöar, dalar och djupa skogar har författarin-
nan Selma Lagerlöf hämtat inspiration till sina berättelser – här 
ligger ert hotell idylliskt med relaxavdelning. Besök Karlstad för 
shopping och sevärdheter!                 Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Ankomst: 
Fredagar 
5/4-14/6 2013. 

endast 499:- 

1 barn 
6-12 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Som vi ser det.  
Foto för nöjes skull.
Fotogruppen Ale

3 mars–7 april 2013 
Vernissage 3 mars kl. 13–15

Fri entré

Repslagarmuseet i Älvängen 
www.repslagarbanan.se 0303-74 99 10

ALAFORS. Vid PRO Ale Norras års-
möte den 14 februari hade 110 med-
lemmar samlats i Medborgarhuset, 
Ledet. Medlemsantalet var vid årsskif-
tet 648 personer.

Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna. En mycket värdig och fin 
parentation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2012.
Bannuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. En vacker 
ljusbärare i form av ett hjärta har 
tillverkats och skänkts av vår medlem 
Kennert Larsson. Därefter sjöng alla 
”Härlig är jorden”.

Mötet öppnades och dagordningen 
fastställdes. Som ordförande för mötet 
valdes Hans Hellman och till sekre-
terare Eva Grolander. Till justerare 
valdes Christine Hellman och Verner 
Leandersson. Verksamhetsberättelsen 
lästes upp som visade på att vi hade haft 
en omfattande verksamhet 2012.
Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av kassör Eva Carls-
son. Revisor Runo Olsson läste 
upp revisionsberättelsen där 
revisorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året.
Ledamöter som omvaldes: Eva 

Carlsson kassör, Kent Carlsson stu-
dieorganisatör, Sten-Åke Carlsson 
ledamot, Hans Hellman ledamot. Till 
styrelseersättare omvaldes Thor Elias-
son, Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och som nyval valdes 
Kjell Stensson. Till revisorsersättare 
omvaldes Ann-Marie Emanuelsson 
och Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och kon-

taktombudsansvariga.
Under rapporter redogjorde 
Hans Hellman för delar av KPR:s 
verksamhet under det gångna 
året. Här skall man bevaka frågor 
som rör viktiga beslut inom äldre-
omsorgen. Man är speciellt stolt 
över att man medverkat till att det 
blivit ett tillagningskök i Backavik, 
det nya äldreboendet i Nödinge. 
Nyligen har vi medverkat till att 
avhjälpa problemen med his-
sarna vid pendelstationerna och 
toaletternas oåtkomlighet vid 
pendelstationen i Älvängen. Man 
kan nu använda både mynt och 
mobiltelefon.
Avtackning för uppdrag som 
cirkelledare i gymnastik Märta-

Stina Dahlberg, som kontaktombuds- 
och expeditionsansvarig Lilly Johan-
nesson och som ledare för boulen 
Ebbe Lindström överlämnades 
blomsterbuketter.

Vi fick även information om verk-
samheten för våren samt vårens resor, 
bland annat till Fagerås med massor 
av påskliljor den 6 maj, Hemlig resa 
den 5 juni, en teaterresa till Dansen på 
Furulund den 18 augusti samt till Rit & 
Målerigården och Carlsbergs Bryggeri 
den 18 september.

Hans Hellman tackades för ett väl 
genomfört möte. Sven Grolander 
avslutade mötet. Därefter var det dags 
för den traditionella semlan och kaffet 
som smakade väldigt gott.

Vi fick lyssna till vackra sånger av 
Bannuwakören under ledning av Kent 
Carlsson, och därefter sjöng vi gemen-
skapssången tillsammans. Dragningen 
på lotteriet gick av stapeln och många 
glada vinnare sågs vandra hem med en 
vinst under armen.

Styrelsen tackar medlemmar och 
funktionärer för det gångna året och 
ser fram emot 2013 tillsammans med 
våra medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Eva Carlsson

PRO Ale Norra höll årsmöte

PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Du gör mig galen!
Sön 3 mars kl 18
Ons 6 mars kl 19

Entré 80 kr

OZ the great and the powerful
Sön 17 mars kl 18
Ons 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Sön 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


