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BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Rüdesheim
vid Rhen
6 dagar i Sydtyskland
Rheinhotel Rüdesheim 
★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
  

Pris per person i dubbelrum

potatispannkaka och 
rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

från KD Köln-Düsseldorf 
på Mosel (maj-okt) och 
Rhen

2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:-

Pristillägg: 

Herrgårdssemester 
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom 
allén upp till Ronnums Herrgård, 
möter du synen av en ståtlig her-
rgård byggd på 1700-talet, belä-
gen i en härlig gårdsmiljö och en 
vacker herrgårdspark. En semes-
ter på denna 4-stjärniga herrgård 
är svensk tradition och nostalgi i 
kombination med stråk av mod-
ern lyx och välbehag. Herrgården 
ligger naturskönt vid Vänerns 
södra spets mellan Trollhättan 
(13 km) och Vänersborg (5 
km), och här har du en per-
fekt utgångspunkt för en skön 
herrgårdssemester. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

med hembakat

Ankomst: Fredag t.o.m. 
13/6 och i perioden 15/8-
19/12, måndag-onsdag 16/6-
13/8, samt valfri 17-19/4, 
29-30/5, 6-7/6, 10-17/10 och 
24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

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

Sommarsemester
2.899:-

I samarbete med

 

– Sprängfylld kulturfestival i Ahlafors Spinneri
Fullt drag i Alafors till helgen
ALAFORS. Alafors får 
en ny träffpunkt för 
ung kultur – Mötesplats 
Spinneriet.

Pelarfestivalen nu 
på lördag får därför 
sällskap av Spinneriet-
dagen.

Med Ales unga kultur-
elit på plats utlovas en 
oförglömlig dag full-
späckad av musik, tea-
ter, dans, film och konst 
i alla dess former.

Nu till helgen finns all an-
ledning att styra kosan mot 
Alafors. Redan på fredag 
startar festligheterna med en 
invigningsceremoni för det 
nya boendet för ensamkom-
mande barn. Musik, fotout-
ställning samt tal av inbjudna 
politiker och tjänstemän.

På lördagen har det sedan 
blivit dags för ett kärt åter-
seende av Pelarfestivalen, 
som i år slagits samman med 
Spinnerietdagen, som blir 
en kickoff för den nya knut-
punkten Mötesplats Spinne-
riet, som väntas dra igång på 
allvar i september. Resulta-
tet: en gränsöverskridande 
kulturfestival med något för 
alla.

Redan tidig eftermid-

dag öppnar vinnarbandet i 
Alerocken 2013, The Jocals, 
scenen på Pelarteatern där 
inte mindre än 15 artister 
kommer att avlösa varandra 
under dagen. Bland dessa 
hittar vi flera lokala stjärn-
skott, som 70-talsinspirerade 
The Sympathy, stenhårda 
Eldrimner och showande 
Backlights. Dessutom gästar 
göteborgsrapparna i Makt-
skiftet. 

I teatern visas dokumen-
tärfilm, Dj:n och fotografen 

Rami Agha visar bilder från 
Syrien och Ales egen dans-
kung Sabi Sabahudin in-
troducerar ungdomarna för 
dansens värld. 

Dessutom blir det poäng-
promenad, lotterier och an-
nat smått och gott.

– Jag vill bjuda in alla Ales 
ungdomar till en festival 
för att inspirera till Mötes-
plats Spinneriet. Tanken är 

att den ska fungera som ett 
komplement till ungdom-
sverksamheten i Ale och nu 
tar vi ett första steg. Sedan 
får vi se hur det ska växa 
fram, men förhoppningen 
är att ungdomarna själva ska 
vilja vara med och utveckla 
verksamheten, säger projekt-
ledaren Anna Rådvik. 

 
JOHANNA ROOS

Dansinspiration. Ales egen danskung Sabi Sabahudin kommer 
att hålla workshops på tema dans.

Musik till tusen. Alebandet Backlights är ett av sammanlagt 15 band och artister som står på Pe-
larteaterns scen på lördag.

MÖTESPLATS SPINNERIET 

Som ett komplement till 

Mötesplats ungdom i Nödinge 

skapas en ny ungdomsverk-

samhet i Pelarteaterns lokaler 

i Alafors. 

Verksamheten vänder sig till 

de lite äldre ungdomarna och 

fokus ligger på kultur, men 

även entreprenörskap. 

Det är ett samverkansprojekt 

mellan Nol-Alafors Kultur-

förening, Pelarteatern och 

Mötesplats Spinneriet med 

stöd från Vakna-fonden och 

Studieförbundet Vuxenskolan.

Man samarbetar även med 

Ahlafors IF, Kulturskolan i Ale, 

Ale fritid, Mötesplats ungdom, 

samt lokala företag.

Man har även stöd från 

Vakna-fonden och Studieför-

bundet Vuxenskolan.

Mötesplats Spinneriet kom-

mer att dra igång på allvar 

först till hösten, men sam-

manslagningen av Pelarfes-

tivalen och Spinnerietdagen 

som hålls nu på lördag blir en 

kickoff för den nya verksam-

heten. 

Redan i sommar kommer det 

att hållas aktiviteter i form av 

lägerverksamhet. 
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SKEPPLANDA. Lördagen 
den 22 mars samlades 30 
medlemmar från Skepplanda 
Hemvärns- och kulturför-
ening för sitt trettonde års-
möte i museet. Ordförande 
Gunnar Ringholm hälsade 
välkommen och förklarade 
mötet öppnat.

Efter genomgången verk-
samhetsberättelse och kassa-
rapport tillstyrkte revisorer-
na ansvarsfrihet för 2013 års 
styrelse.

Efter tolv år som fören-
ingens ordförande avsade sig 
Gunnar Ringholm omval. 
Till ny ordförande valdes 
den tidigare vice ordföran-

den Åke Larsson. Gunnar 
blir hans mentor och valdes 
till vice ordförande i två år.

Torbjörn Jonsson efter-
trädde K-A Axelsson som 
styrelsesuppleant. Barbro 
Olsson efterträdde Marian-
ne Eklund som revisor.

Efter avslutade årsmö-
tesförhandlingar fick vi ett 
mycket underhållande och 
intressant föredrag av Övlt 
Erik Pousar om Förbundet 
Västsvenska Militärarvet. 
Sammankomsten avslutades 
med goda smörgåstårtor 
samt cider kaffe och kaka. 

Gunnar Ringholm

Efter tolv år som ordförande i Skepplanda Hemvärns- och kul-
turförening avsade sig Gunnar Ringholm omval. Till höger ses 
Karl-Axel Axelsson.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Ombytta roller i Skepplanda Hemvärns- och kulturförening

Ale kommun, Företagarna 
Ale och Webfab bjuder tors-
dag 24 april in till historiens 
första näringslivsgala – åt-
minstone i Surte.

Det lokala näringslivet har 
bjudits in och anmälan sker 
via kommunens hemsida.

Under kvällen uppmärk-

sammas Årets Företagare 
och dessutom koras vinnarna 
i Webfab Ale, en tävling 
för för företagare som vill 
utvecklas på nätet.

En industrilokal på 
Kvarnvägen 1 i Surte 
förvandlas för en kväll till 
festplats för näringslivet 

och kommunrepresentan-
ter. Syftet är att förbättra 
klimatet ytterligare och 
skapa ett festligt forum för 
nätverkande dels företagare 
emellan dels mellan kommun 
och näringsidkare. Under 
middagen delar Företagarna 
Ale ut sitt prestigefyllda pris 

till Årets Företagare. Frida 
Lundell och Michael Bäck 
svarar för underhållningen 
under trerättersmenyn, men 
senare blir det även dansanta 
toner av det lokala dansban-
det The Flashmen. Anmälan 
måste ske senast 17 april.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Näringslivsgala i Ale närmar sig


