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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

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 30 novem-
ber är det återigen dags för Repslagar-
museets årliga julmarknad. En start på 
julfirandet som har blivit en kär tradi-
tion i Älvängen. Ett 30-tal hantverkare 
kommer att finnas på plats för att sälja 
sina produkter – alltifrån livsmedel, 
varma sockor, sjalar, vantar, smycken, 
konstglas, juldekorationer, träslöjd, 
keramik, kort, böcker och kläder. Till 
och med något så exklusivt som garn av 
minkhår finns att hitta på marknaden.

Johan Olausson från Fritsla 
kommer att demonstrera en hundra år 
gammal stickmaskin samt sälja stickade 
produkter.

För den som vill njuta av läckerheter 

finns bland annat god 
getost och karameller 
och diverse kakao-
produkter. Den som 
vill pynta inför jul 
och advent kan köpa 
både granris och 
bordsgranar av små-
tomtarna Jonathan 
och Noel.

Har du problem 
med att hitta julklap-
pen du behöver, så 
hittar du den säkert 
här. Det finns goda 
vinstchanser i jul-
klappslotteriet och 

tomtejakten.
Nytt för i 

år är luciatåg 
med Lucia och 
tärnor från scoutkåren i Guntorp. 

I caféet underhåller Mr Junior 
med diverse trolleri och reptrick. 
Dessutom finns det för barnen 
både julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en stund i 
sagohörnan och lyssna på en jul-
saga. 

Den som ännu inte har haft möjlig-
het att se utställningen Betraktelse – 
från där jag står – av Helen Nork har 
nu chansen att njuta av hennes vackra 
tavlor eller köpa en fin minibyrå. Det 
går bra att bara koppla av med lite glögg, 
adventskaffe med dopp eller varför inte 
en god grillad korv?                          

Nästa lördag bjuder Repslagarmuseet in till sin tradi-
tionella julmarknad. Ett 30-tal hantverkare kommer att 
finnas på plats i Älvängen.    Arkivbild: Jonas Andersson

Julfirandet startar på Repslagarmuseet

ALAFORS. Det blev en formidabel 
succé när ”Den Röda Tråden” visa-
des på bioduken i Medborgarhuset i 
fredags kväll. 140 personer kom för 
att ta del av arbetarspelet som upp-
fördes av Ale Teatersällskap 1990 och 

gestaltades som en utomhusteater i 
Alafors.

– Ahlafors Spinnerier spelade 
under cirka hundra år en stor roll 
för folket i bygden, som grund för en 
växande facklig och politisk medve-

tenhet och inte minst som en 
del av den sociala samvaron 
i vardagsslitet, säger Kent 
Carlsson från Ale Folkets 
Hus som stod som värd för 
fredagens arrangemang.

Innan filmvisningen tog 
sin början kunde besökarna 
ta del av en fotoutställning 
om Alafors.

JONAS ANDERSSON

Stort intresse för ”Den Röda Tråden”

Mycket folk kom till Medborgarhuset i fredags kväll för att först avnjuta en 
räksmörgås och därefter bevittna filminspelningen av arbetarspelet ”Den 
Röda Tråden”.

        inbjuder till konsert med

      Skön musik
   i höstmörkret

Lördag 30 november kl 18:00
Folkets Hus, Älvängen

Fri entré Konserten stöds av

Berit Johansson tog oss med till sina 
ungdomstrakter i Kungälv. Ett trettiotal 
SPF-medlemmar gick Kärleksstigen med 
fantastisk utsikt. Vi fikade vid Nordiska 
Folkhögskolan och fortsatte ner till Östra 
gatan med dess gamla bebyggelse. Sedan 
bar det upp igen genom bokskog till 
Kungälvs vackra begravningsplats. Snart 
var vi framme vid Svarte Mosse efter en 
mulen men härlig höstvandring.

Denna veckas vandring går runt Häll-
torpssjön och är ganska kort med hänsyn 
till att det är julbord på kvällen.

De planerade fredagsvandringarna 
avslutas i Nödinge den 29 november. De 
som vill kan då efteråt äta lunch på Backa 
golfkrog.

Vi fortsätter sedan med spontanvand-
ringar. Information om dessa finns på 
föreningens gästbok.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i Fontin

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

The Hunger Games - Catching FireThe Hunger Games - Catching Fire
Söndag 24 november kl 18
Onsdag 27 november kl 19

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Kärleksdrycken
från Göteborgsoperan

Söndag 1 december kl 18

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18


