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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:-

ÄLVÄNGEN. Båtmässan 
blev ett lyckat arrang-
emang, nu planerar 
Repslagarmuseet för 
nästa utåtriktade verk-
samhet.

När TUR-mässan slår 
upp dörrarna nästa tors-
dag fi nns repslagarna 
från Älvängen på plats.

– Första gången vi var 
med var 2007, berättar 
Bernt Larsson.

Inledningsvis är TUR-mäss-
san endast öppen för fack-
besökare, men från och med 
fredag eftermiddag och fram 
till söndag kväll hälsas all-
mänheten välkommen till 
Svenska Mässan.

– De första dagarna kny-
ter vi kontakt med olika rese-
byråer, pensionärsföreningar 
och andra organisationer 
som kan vara intresserade 
av Repslagarmuseet som 
besöksmål. Samtidigt som 
vi marknadsför museet och 
de guidningar vi kan erbju-
da så lyfter vi även fram Ale 
kommun, förklarar Bernt 
Larsson.

– Vi har en sponsrad plats 
och är väldigt tacksamma för 
det. Placeringen är utmärkt. 
I vanlig ordning kommer vi 
att ha sällskap av NAV – In-
dustrihistoria och arbetslivs-
museer i Väst, säger Bernt.

När privatpersonerna in-
tar mässhallen drar också 
försäljningen igång. Repsla-
garmuseet kommer att visa 
upp sitt digra produktutbud 
av rep, lotteriboden håller 
öppen och souvenirer fi nns 
att köpa.

– Kronhjulet tar vi med 
oss för att demonstrera 
repslagning. Jag kommer 
att ha god hjälp av Christer 
Engström och nämnas bör 
även Maj-Lis Carlsson som 
ser till så att organisationen 
fungerar, säger Bernt Lars-
son.

Noterbart i övrigt från 
Repslagarmuseet är att Läns-
styrelsen beviljat en miljon 
kronor för restaurering av 
den gamla bryggan vid den 
norra ändan av repslagarba-
nan.

– Vi är glada över att det 
klassas som ett kulturminne 
och förhoppningen är att 
hela området ska rustas upp, 
så att vi kan få en parkliknan-
de miljö.

Vidare har Repslagarmu-

seets kontor övergått i kom-
munens ägo, från att tidigare 
haft en privat hyresvärd.

– Det känns tryggt för 
framtiden och samarbetet 

som vi har med Ale kommun 
är väldigt bra, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Över en 
miljon tittare såg fi lmen 
om honom på tv.

Under våren åker 
Torgny ”Kingen” Karls-
son ut på Riksteatertur-
né med produktionen 
”När rocken kom till 
Sveg”.

Nödinge är en av 
närmare 80 orter som 
besöks, vilket sker tis-
dagen den 8 april.

När rocken kom till Sveg är 
historien om hur rocken in-
tog Sverige. Rockens inträde 
förändrade den svenska folk-
själen i grunden. Så även i 
lilla Sveg där Torgny ”King-
en” Karlsson växte upp. 
Trots att det inte bor fl er än 
3 000 personer på orten har 
den en stolt musikalisk tradi-
tion. ”Kingen” säger sig ha 
mycket att tacka Sveg för när 
det gäller den musikaliska 
karriären.

– Över en miljon tittare 
såg fi lmen om ”Kingen” på 
SVT och hans bok fi nns nu 

till försäljning, säger Mar-
gareta Nilson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

– Efter succén med 123 
Schtunk ser vi nu fram emot 
detta musikaliska äventyr. 
Det kommer att bli fullt ös 
från första stund, säger Mar-
gareta Nilson.

”Kingen” blev känd un-
der 90-talet med sina band 
Kingen trio och Kingen and 
the blue Flamingo orchestra. 
Han har också varit medlem 
i, och skriver fortfarande lå-
tar för, The Boppers.

När rocken kom till Sveg 
är både en nostalgisk tillba-
kablick och en musikalisk 
resa fylld av spelglädje. När 
Kingen och the Uppercuts 
äntrar scenen och berättar 
om hur en stenkaka från 
USA för evigt möblerade om 
i folkhemmets skivsamlingar 
blir det både nyskrivet mate-
rial och gamla covers. En del 
skrönor utlovas också.

Biljetter säljs på bibliote-
ket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Bernt Larsson håller som bäst på att planera inför TUR-mässan som äger rum 20-23 mars i Svens-
ka Mässan.

”Kingen” intar scenen i Ale gymnasium tisdagen den 8 april. När 
rocken kom till Sveg är en turné med Riksteatern. I förgrunden: 
Torgny ”Kingen” Karlsson. I bakgrunden: Jonas Thornberg, Jens 
Persson och Göran ”Baga” Backlund.

Kulturminne. Bryggan vid den norra ändan av repslagarbanan 
ska restaureras. 

Nästa mässa på tur
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– ”Kingen” kommer
till Ale gymnasium

När rocken intog Sverige
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