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Slottsromantik 
vid Mosel
6 dagar i Tyskland
Schloss Hotel Petry ★★★

Moseldalen är definitionen av 
semesteridyll med sina städer 
i korsvirke och bördiga vinterr-
asser som växer ända ned till 
Moselflodens kant. Vinorten 
Treis-Karden är inget undantag. 
Här byggdes Schloss Petry för 
800 år sedan endast 100 meter 
från floden. Bo som de gamla 
grevarna och baronerna och ta 
en båttur på floden eller besök 
Beilstein, riddarstaden Cochem 
och Koblenz!

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 13/12 2013. 

Vinorten Treis-Karden

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

(maj-okt) & Rhen

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

1.049:-

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 25/5 och 
6/9-14/12 2013.  
 

Använd reskoden och se fler ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

 
Soltau i Niedersachsen är den per-
fekta basen för ett par upplevelserika 
dagar. Läget mellan Hamburg, Bremen 
och Hannover bjuder på det bästa av 
Nordtyskland. 

Det bästa av Nordtyskland
3 dagar i Soltau Pris per person i dubbelrum

949:-
Använd reskoden och se fler 

ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2013. 

endast 1.249:-

endast 1.699:-

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

KOLLANDA. – Tycker 
ni inte att det här är 
mysigt, undrade Ingrid 
Tilly, en av arrangörer-
na till dragspelsstäm-
man i Kollanda.

Ingen kunde påstå 
något annat.

Under fyra dagar 
kunde besökarna till 
Skogsvallen njuta av 
härlig musik.

Ett 50-tal husvagnar hade 
intagit den gamla fotbolls-
planen på Skogsvallen och 
tillsammans skapade spele-
männen och besökarna en 
gemytlig stämning. Musiken 
ljöd från tidig morgon till sen 
kväll – eller snarare natt.

– Vi har så roligt och alla 
trivs, förklarar Ingrid Tilly.

Stämmans officiella invig-
ning ägde rum på fredags-
eftermiddagen. Gerhard 
Andersson höll ett kort 
anförande.

– Efter en vinter som varit 
lång och svår, finns det änt-
ligen en aning av vår. När 
känslorna börjar svalla, då är 
det dags att kalla. Till Kol-
landa skogsvall, och stämma 
upp en trall, rimmade Ger-
hard och lämnade sedan 
över till Gunilla Hansson, 

som tillsammans med övriga 
musikanter lät underhålla 
publiken.

Det hela avslutades med 
allsång och sista sången blev 
”Livet går ej i repris”. Något 
som vi däremot hoppas går i 
repris är Dragspelsstämman. 
Ingrid och Bengt Tilly har 
tillsammans med Gunilla 
och Rune Hansson skapat 
en festlig tradition i Kol-
landa. Den är verkligen värd 
att bevara.

NÖDINGE. Det var bästa 
tänkbara vädermässiga 
förutsättningar.

Många passade där-
för på att efteranmäla 
sig till Vättlefjällsvand-
ringen.

Totalt kunde ar-
rangören räkna in 700 
deltagare.

En solig och klar söndags-
morgon mötte deltagarna 
till den 38:e Vättlefjällsvand-
ringen. 700 startande, jämt 
fördelat på Dammekärr i 
Nödinge och Vättlestugan i 
Angered, var cirka 50 perso-
ner färre än året innan.

– Vi ser en liten dalande 
trend. Utbudet av aktiviteter 
är stort. Vi är ändå nöjda med 
arrangemanget och delta-
garantalet, summerade Jack 

Grönroos i OK Alehof.
Petra Willqvist och 

Karolina Kazmierczak från 
Göteborg gick Vättlefjälls-
vandringen för allra första 
gången.

– Det är genom Natur-
kompaniet som vi fått upp 
ögonen för detta arrang-
emang. Det ska bli trevligt 
och vi har packat ryggsäcken 
med mat och vatten, förkla-
rade Petra innan de gav sig 
iväg ut på vandringen.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Det 
finns också ett alternativ i 
KortVättlen (15 km).

Solveig Fridström, 
ursprungligen från Lilla 
Edet men numera boende 
i Trollhättan, förärades en 
vacker tavla som ett bevis för 
sin 25:e vandring.

– Vi hade också tre i start-
fältet som nu avverkat samt-

liga 38 vandringar, avslutar 
Jack Grönroos.

700 gick Vättlefjällsvandringen

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag

3 rätter 295:-
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Festlig tradition i Kollanda

Dragspelsstämma där alla trivs

Spelemän med diverse olika instrument strålade samman på 
Skogsvallen i Kollanda under den gångna helgen.

Dragspelsstämman i Kollanda lockade spelemän från olika 
delar av landet. Navelsträngarna kallar sig det här gänget 
vars medlemmar är hemmahörande från Säffl e i norr till 
Kungsbacka i söder.

Gunilla Hansson ledde allsången.

Lennart Thorstensson kom 
till Kollanda för att prov-
smaka korven och för att 
lyssna till den musik som 
bjöds. 

Petra Willqvist och Karolina Kazmierczak kom till Damme-
kärr från Göteborg för att gå Vättlefjällsvandringen – den 
38:e i ordningen.

Jack Grönroos, arrang-
emangsansvarig hos OK 
Alehof.


