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Det är vi som 
är Axelssons!

Söker du 
mäklarjobb?

2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

 
 

 
 

Sune och hans familj är tillbaka igen! Den här gången får vi 
följa med tjejtjusaren Sune och hans familj på roadtrip genom 
Europa. Målet är en liten by i Sydtyrolen där mamma och 
pappa Andersson upplevde sin smekmånad för 20 år sedan. I 
byn bor inte bara Sunes drömtjej utan också en konstnär som 
skulle kunna göra familjen rika som troll. Allt de behöver är 
hans signatur. Vad skulle möjligtvis kunna gå fel?

Det sägs att film är bäst på bio, men kan man dessutom 

biomysa på hemmaplan blir 
det ännu bättre. 

Sedan man för två år 
sedan fick den senaste tek-
niken till Medborgarhusets 
biograf i Alafors har besöks-

antalet mer än fördubblas. 
Numera behöver man som 
alebo inte ta sig ända till 
Göteborg för att njuta av en 
häftig filmupplevelse. 

– Som vanligt har vi ett 

par julpremiärer och passar 
även på att ha några extra 
visningar under jullovet. Nu 
hoppas vi på många besö-
kare, säger föreståndaren 
Willy Kölborg.
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Dags för julbio
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ALAFORS. Julbord, klappar och tomtar i all ära, 
men julledigheten innebär också tid för film.

På Medborgarhusets biograf har man laddat 
upp med fyra rykande färska julpremiärer. 

Nu 
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dinosaurier får åter liv i detta äventyr och biopubliken får för 
första gången i historien verkligen se och känna hur det var 
när dinosaurier regerade på jorden för 65 miljoner år sedan. 
I centrum står Patchi, en envis och modig Pachyrhinosaurus, 
som går från att vara minst i kullen till att bli flockens otip-
pade hjälte. 

Efter att ha lyckats överleva första etappen av den ovän-
tade resan, kämpar gruppen vidare österut genom den 
förrädiska skogen Mörkveden. Där ställs de öga mot öga 
med den gigantiske Beorn, en hord av jättespindlar och 
tillfångatas av de farliga skogsalverna. Efter en dramatisk 
flykt lyckas de ta sig till Sjöstaden och vidare till Ensliga 
berget för att möta den största faran av alla – den enorma 
draken Smaug. En utmaning som kommer sätta deras mod 
och vänskap på slutgiltigt prov.

Efter ett långt och händelserikt liv hamnar Allan Karlson 
på ett ålderdomshem i tron att det blir hans slutstation. 
Problemet är bara att hans hälsa fortfarande är utmärkt 
och dagarna blir därför alldeles för trista. När firandet av 
Allans hundrade födelsedag närmar sig, vilket Allan själv 
inte är det minsta intresserad av, tar han chansen och flyr 
sin tråkiga vardag.

Hobbit – 
Smaugs Ödemark

Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann Sune på bilsemester Walking with dinosaurs
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