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Europa Hotel Schwerin 

Danska Sydfyn
3 dagar i Svendborg
Best Western Hotel 
Svendborg ★★★★  
Danska Fyn är full av äventyr-
liga upplevelser under som-
maren. Du bor på ett modernt, 
4-stjärnigt hotell i centrum 
alldeles vid sidan av Krøyers 
Have och bara 500 meter från 
Svendborg segelbåtshamn. Här 
är det inte långt till närmsta 
strand för sköna bad och det är 
också nära till de danska slotten 
Valdemar Slott (7 km), Egeskov 
Slott (21 km) och Nyborg Slott 
(41 km). Ta båtturen till Ærø och 
upplev en av Danmarks bäst 
bevarade 1700-tals städer och 
besök H.C. Andersens födelses-
tad i Odense (44 Km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

Ankomst: Valfri i perioden 
20/6-20/8 2014. 

Hotel Svendborg

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Ringhotel am Tierpark 

Barlachstadt Güstrow 
5 dagar i Nordtyskland
Hotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 45 
km söder om Rostock är en 
prakt-full och spännande stad 
i det forna Östtyskland. Upplev 
även Schwerin med sitt vackra 
törnrosaslott (65 km) och 
Wismar (88 km). Hotellet ligger 
i utkanten av Güstrow, bredvid 
ett tropiskt bastu- och badland 
samt stadens natur- och upp-
levelsepark där du kan komma 
nära inpå vargarna och uppleva 
fiskar genom en aquatunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

Natur und Umweltpark 

landskapet i badlandet 
Oase Güstrow

899:- 
1.299:-

Ringhotel am Tierpark 

1.749:-

Skepplanda Hålanda 
SPF hade sitt ordinarie 
månadsmöte torsdag den 27 
februari, närvarande cirka 
140 medlemmar.

Efter mötets öppnande 
hälsades Tonsteget, dagens 
underhållare, välkomna med 
en applåd.

Vi bjöds på en varierande 
underhållning med vackra 
dikter, roliga historier och 
framförallt vacker sång och 
musik.

De tre i Tonsteget tacka-
des med rungande applåder. 

Efter detta trevliga smakade 
kaffet med tillbehör gott.

Vi hade besök av två 
chefer från Säve fl ygmu-
seum, en av dem berättade 
om museet och gav oss 
en bakgrund, även en del 
anekdoter om livet från 
olika helikopterräddningar. 
Listan om kommande besök 
på museet blev snart ganska 
fulltecknad.

Vi informerades vidare 
om resan till Skottland och 
andra resor. Nästa månads-
möte är den 27 mars.

Månadsmöte i Skepplanda bygdegård
Veckan började med att 18 
medlemmar gick stavgång 
på Dammekärr. På tisdagen 
hade Träffpunkt Backavik 
förlagt sin sammankomst till 
Backa. Här tog Siv Persson, 
Anna-Lisa Karlsson, Siv 
Kastberg, Rune Östberg 
samt Laila Karstorp Åker-
lund och Göran Åkerlund 
emot oss.

Med små medel har de 
åstadkommit ett fantastiskt 
museum. Efter visningen 
intog ett fyrtiotal deltagare 
kaffe och dopp på Golfkro-
gen.

Nästa träff på Backavik 
blir den 25 mars. Då kom-
mer Sven Pettersson, som 
är uppvuxen på Backa, att 
berätta om sitt liv.

Onsdagskvällen ägnade 
24 medlemmar åt ölprov-
ning på Ahlafors Bryggerier. 
Christer ”Cralle” Sundberg 
berättade om såväl Ahlafors 
fabrikers uppgång och fall 
som om bryggeriets 17-åriga 
historia. Hela tiden ökar 
man sortimentet. Senaste 
produkten är Disponent 
Fredings Starkporter som 
den unge bryggmästaren 
Andreas Jacobsson kompo-
nerat. Den fi ck första pris på 
en portertävling i Göteborg 
nyligen.

Den 6 mars kan med-
lemmarna i SPF Alebygden 
ägna sig åt hälsosam mat 
och motion i Furustugan.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Så var det 
nästan klart. 

Hiphopduon Medi-
na återkommer som 
huvudartist till Festi-
valborg den 30 april 
tillsammans med ytter-
ligare en artist.

Den 1 april släpps 
biljetterna till årets 
musikfest för ungdomar 
i Ale.

Förberedelserna inför Fes-
tivalborg 2014 är i full gång 
och arrangörsföreningen 
Löftet har mycket planering 
framför sig. 

Frågan som många ställer 
sig just nu är: Vilka artister 
kommer? 

Svaret är att hiphopduon 
Medina, succéartisterna från 
förra året, återkommer som 
huvudakt. Vilka som kom-
mer att göra dem sällskap är 
däremot inte helt klart ännu.

– Vi väntar bara på att 
skriva kontraktet, säger Jo-
nas Ekstrand, projektledare 
på Mötesplats ungdom. 

När det gäller val av artist 
är det mycket som ska stäm-
ma, inte bara musiken.

– Dels ska det vara musik 

som ungdomar lyssnar på 
och tycker är bra, men det är 
också viktigt att artisterna vi 
tar hit är bra förebilder. Fes-
tivalborg är ett drogfritt eve-
nemang och då kan vi inte 
ta hit artister som inte är på 
samma linje, menar Lukas 
Gunterberg-Klase. 

I stort är årets upplägg 
detsamma som de senaste 
åren, med undantag för någ-
ra nyheter.

SPF-are på studiebesök hos Ahlafors Bryggerier.

SPF Alebygden i farten

Arrangörer. Sonny Hansson, Elin Andersson, Lukas Gunterberg-Klase, Gabriel Ljunggren och Isa-
bella Andersson är några av de 30-tal ungdomar som just nu planerar för Festivalborg 2014 som 
går av stapeln onsdagen den 30 april.

– Ytterligare en artist släpps inom kort

Medina klara
för Festivalborg 

Bland annat kommer man 
att satsa på att skapa en skön 
lounge-känsla i caféområdet. 

– Det ska vara lite soft 
stämning med livemusik och 
nytt för i år är att vi ungdo-
mar själva ska hålla i caféet 
inne på Ungkan vid Röda 
torget, berättar Elin An-
dersson. 

Sammanlagt är det ett 30-
tal ungdomar som är med 
och arrangerar och sköter 

allt från arbetet med artister-
na bakom scen till gardero-
ben och lotteriet. 

Den 1 april släpps 900 
biljetter och det är först till 
kvarn som gäller.

För att marknadsföra ar-
rangemanget kommer en 
buss med högtalare att åka 
runt i kommunen och spela 
Festivalborg-artisternas mu-
sik. Håll utkik!
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