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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-La Castellina

Här kommer ni att bo centralt på det 4-stjärniga Best Western Hotel 
Royal Corner nära stationen, och runt hörnet börjar stadens livliga 
gågata, Storgatan. Med basen i Växjö kan ni också uppleva en av 
Smålands största attraktioner; Glasriket med Kosta (51 km) och 
Boda (63 km). Och är det shopping som lockar, kan färden gå till 
Grand Samarkand (3 km) – eller till Möbelriket (38 km), som med 
sina designikoner, är lite av en institution i Sverige. 

★★★★
Hotellet är beläget mitt i Växjö centrum nära både station och 
gågatan. Hotellet består av 6 våningar med hiss och totalt 159 
rum. Här finns den italienska restaurangen La Castellina, bar, lobby, 
samt relaxavdelning med en mindre pool, bubbelpool, bastu och 
gym. Hotellet har 24-timmars roomservice och i lobbyn finns kaffe/
tefaciliteter, låne-PC samt gratis trådlöst internet. Alla rum är rökfria 
och har badrum, aircondition, radio, gratis trådlöst internet samt TV. 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

- Sveriges glasmuseum: 800.
- berättar historien om den enorma utvan-

dringen från Sverige i perioden 1840-1930 bl.a. med en permanent 
utställning ‘Drömmen om Amerika’: 900 m. 

- äventyrsbad för hela familjen: 2 km. 
- 7 km. 

 Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 2013 samt i 
perioden 10/1-24/5 2014.   

Vistelsen inkl. endast slutstädning. 

 

 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

STARRKÄRR. Trio Acan-
tus består av Anette 
Svennblad, Elisabet 
Ehlersson och Sabina 
Nilsson.

Den populära sång-
gruppen står nu inför 
en helt ny utmaning.

På lördag uppträder 
trion för första gången 
på andra sidan älven i 
samband med Sång & 
Sånt.

Som gemensam nämnare har 
gruppen kärleken till sången 
och de har sjungit i trion till-
sammans sedan 2008. Senast 
var i samband med Alla hel-
gons dag då Trio Acantus 
uppträdde såväl i Starrkärrs 
som i Kilanda kyrka.

– Vår repertoar är i första 

hand ämnad kyrkorummet 
eftersom vi sjunger mest 
sakralt. Nu ska vi uppträda i 
ett helt annat sammanhang 
vilket känns väldigt spän-
nande och faktiskt lite ner-
vöst. Det ska bli intressant att 
se hur publiken tar emot oss, 
säger Sabina Nilsson.

Programvärd för Sång & 
Sånt är Lennart Thorstens-
son, som inte är helt obe-
kant för aleborna. Det var 
han som tillfrågade Sabina 
Nilsson utifall Trio Acantus 
kunde bege sig över till andra 
sidan älven och Mimers Hus.

Trio Acantus kommer att 
ha sällskap av violinist Rolf 
Mårtensson, Maria Inge-
marsson-Berg på piano och 
Julius Gsôregh på fiol.

JONAS ANDERSSON

Anette Svennblad, Elisabet Ehlersson och Sabina Nilsson 
bildar alegruppen Trio Acantus som kommer att uppträda på 
Sång & Sånt i Kungälv på lördag.

Trio Acantus uppträder på Sång & Sånt

NÖDINGE. Teaterföreningen 
i Ale står tillsammans med 
ABF som värd för skojfrisk 
vissång med Vier Brillen, 
torsdagen den 21 november.

– Det är på publikens 
begäran som Vier Brillen 
gästar oss, säger teaterfören-
ingens ordförande Marga-
reta Nilson.

Vier Brillen är en gulklädd 
visgrupp från Hisingen. 

Svängiga visor, underfundiga 
rim och oväntade poänger är 
herrarnas signum.

– Besökarna kommer att 
bjudas musik och texter i 
Hasse & Tages och Povel 
Ramels anda, förklarar Mar-
gareta Nilson.

Biljetter till musikföre-
ställningen finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Vier Brillen underhåller i Ale gymnasium 21 november.

Vier Brillen på allmän begäran

ALAFORS. De som inte 
har möjlighet att se 
Sveriges avgörande 
VM-kvalmatcher mot 
Portugal på plats kan 
istället få uppleva 
fotbollsdramatiken i 
Ledet.

Folkets Hus-fören-
ingen har bestämt att 
visa båda matcherna i 
Medborgarhuset.
– Vi hoppas på en blågul 
fest, säger förestånda-
ren Willy Kölborg. 

Landskamper som visas på 
bioduken i Alafors är inga-
lunda något ny företelse. 
Konceptet är väl beprövat.

– Senast som vi visade en 
svensk landskamp var i sam-
band med EM 2012. Då kom 
det riktigt mycket folk och 
stämningen var god, trots att 
vårt landslag inte gjorde så 
bra ifrån sig, förklarar Willy 
Kölborg.

Nu är det dags igen. På 
fredag spelar Sverige den 
första kvalmatchen, borta 
mot Portugal i Lissabon.

– Vi släpper in besökarna 
en halvtimme före avspark. 
De gäster som sett Röda 
tråden tidigare på kvällen 
måste hinna ut först, förkla-

rar Willy Kölborg.
Arrangören utlovar för-

friskningar och tilltugg för 
dem som önskar. Sak samma 
på tisdag den 19 november 
då returmötet går av stapeln.

– Även den matchen visar 
vi. Det vore häftigt med en 
fullsatt salong som hejar 
fram Sverige till en plats i 
VM-slutspelet i Rio, avslutar 
Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Ännu en fotbollsfest i Ledet

Ale Folkets Hus, med Willy 
Kölborg i spetsen, bjuder in 
till blågula VM-kvalfester 
i Medborgarhuset. Båda 
matcherna mot Portugal, 
som spelas fredag respektive 
tisdag, visas.


