
VECKA 05         NUMMER 04|22 NÖJE

Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Här kan ni förvänta er ett par dagar med bekvämt boende och ett par 
klassiska upplevelser inom räckhåll. Under sommarsäsongen kan ni 
t.ex. besöka nöjesparken Skara Sommarland (30 km), eller kanske 
ta ett par golfrundor på Vara-Bjertops Golfklubb (7 km). Dessutom 
garanterar hotellets egna 8-banors bowlingcenter att ni inte kom-
mer bli uttråkade på eventuella regndagar.  Det är främst de öppna 
landskapen som ligger framför er som lovar er en minisemester med 
lugn, naturprakt och ett flertal aktiviteter. Se fram emot att uppleva 
Vänern (26 km), och slussarna vid Trollhättan (61 km), där ni kan se 
naturkrafterna bryta loss när dammluckorna öppnas.

★★★★  
I den mjuka västgötska myllan är hotellet byggt med den romerska 
villan som förebild. Hotellet har restaurang, hiss, bowlingbanor, well-
nessavdelining med bubbelbad och motionsrum, krocket, TV-rum 
och terrass. Det finns gratis parkering vid hotellet. Alla rum har 
badrum, aircondition, minibar, radio, TV och gratis trådlöst internet.  

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

En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
 26 km.

(Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
– flera sevärdheter och butiker med saker från 

1950-70. Byn är dessutom hemstad för världens största fungerande 
sax: 36 km.  

Ankomst: Fredagar t.o.m. 27/6. 
Valfri påsk 17-19/4, 
Kr. himmelfärd 29-30/5, 
pingst 6-7/6 2014.

 
449:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Just nu slås 
det rep till Ostindiefa-
raren.

Det hindrar emellertid 
inte Repslagarmuseet 
från att medverka på 
Båtmässan, som inleds 
nu till helgen.

– Vi är precis lika 
laddade som tidigare år, 
säger Bernt Larsson.

Repslagarmuseet frångår 
inte traditionen att finnas 
med på Båtmässan i Göte-
borg. Ur marknadsförings-
synpunkt är det årets enskilt 
viktigaste tilldragelse.

– Vi har ett sponsringsav-
tal med Båtmässan som gör 
det möjligt för oss att vara 
med. Vi är mycket tacksam-
ma för det. Mässan utgör 
ett unikt skyltfönster för Ale 
kommun i allmänhet och 

Repslagarmuseet i synner-
het, säger Bernt Larsson.

Fredagens VIP-kväll ut-
gör i vanlig ordning start-

skottet på 
Båtmässan. 
I Repsla-
g a r m u s e -
ets monter 
kommer det 
att bjudas 
m u s i k u n -
derhållning 
s i g n e r a d 
L e n n a r t 
Thorstens-
son. Oppo-
sitionsrådet 

Paula Örn (S) kommer att 
hålla ett kort tal och därefter 
sker en redogörelse om det 
nordiska samarbetet vad gäl-
ler repslagning och tjärning. 
Marie-Louise Edholm, rig-
gansvarig på SOIC, ansvarar 
för den programpunkten.

– Vi kommer att vara pla-
cerade på exakt samma plats 
som i fjol, vilket innebär 
F-hallen en trappa upp, be-
tonar Bernt Larsson.

Båtmässan pågår till och 
med den 9 februari.

JONAS ANDERSSON

Laddar för Båtmässan

Repslagarmuseet finns naturligtvis på plats när Båtmässan drar igång nu till helgen.
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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.

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

HallåHallå
Söndag 9 februari kl 18

Onsdag 12 februari kl 19

Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann

Måndag 10 februari kl 19

Frost Matine
Tisdag 11 februari kl 14
Söndag 16 februari kl 15

Lego
Fredag 14 februari kl 14

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Mandela
Söndag 2 februari kl 18
Torsdag 6 februari kl 14

The Secret life of Walter Mitty
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. I lördags 
bjöds aleborna in till 
”Lördagsfika med 
sossarna”.

Den här gången ut-
gjorde Café Magnolia 
platsen för arrange-
manget.

– En aktivitet som 
pågått i snart ett 
år där vi en gång i 
månaden bjuder in 
allmänheten att träffa 
företrädare för parti-
et, säger oppositions-
rådet Paula Örn.

Ett tiotal alebor tog 
chansen att träffa Paula 
Örn och riksdagsledamot 
Christina Oskarsson på 
Café Magnolia.

– Bland annat disku-
terades vårdcentralens 
utveckling och den nya 
bussdragningen vid Han-
delsplats Älvängen. Po-
sitivt ansåg de flesta även 
om någon var orolig för 
Skepplandas framtid, sä-
ger Paula Örn.

– För vår del är det vik-
tigt att kommunen är mer 
aktiv för att bidra till en 
positiv känsla i Skepplan-
da. Den nya föreningen, 
Skepplandaföreningen, är 
en stor resurs och vi dri-
ver hårt att den ska stöd-
jas. 

Stängningen av kort-
tidsenheten på Vikadamm 
kom också upp till diskus-
sion under fikastunden.

– Där fick vi vara tyd-
liga med att Socialdemo-
kraterna inte står bakom 
denna förändring, säger 
Paula Örn.

– En förändring som 
efterfrågades var att pen-
sionärskorten med Väst-
trafik ska gälla även de 
som är förtidspensionä-
rer och ofta har en utsatt 
ekonomisk situation. En 
intressant fråga som vi tar 
med oss, avslutar Paula 
Örn.

JONAS ANDERSSON

Sossarna 
bjöd in till 
fikastund


