
NÖDINGE. Nu på sön-
dag arrangeras Vätt-
lefj ällsvandringen för 
39:e gången.

I fj ol kom 740 vandra-
re till start.

– Vi hoppas på minst 
lika god uppslutning i 
år, säger Jack Grönroos i 
OK Alehof.

Den senaste tidens solsken 
har medfört att terrängen 
på den 25 kilometer långa 
Vättlefjällsleden är i utmärkt 
skick.

– Jag provgick leden ny-
ligen och det fanns inget att 
klaga på, säger Jack Grön-
roos.

En trend under senare år 
har varit att fl er och fl er an-
mäler sig på någon av de två 
startplatserna – Vättlestugan 

alternativt Dammekärr i Nö-
dinge.

– Många avvaktar och se 
vad det blir för väder, kon-
staterar Jack Grönroos.

För dem som tycker att 25 
kilometer är lite väl långt att 
promenera så fi nns ett alter-
nativ i KortVättlen som mä-
ter 15 kilometer.

– Det fi nns fyra väts-
kekontroller utmed leden. 
Dessutom fi nns korv med 
bröd att köpa på respektive 
start- och målplats, upplyser 
Jack.

Något råd till eventuel-
la förstagångsvandrare?

– Använd väl ingångna 
skor. Ha med ett par reserv-
strumpor i fall det skulle 
uppstå skoskav. I övrigt är 
det bara att vandra och sam-
tidigt njuta av vacker natur.

JONAS ANDERSSON
Söndagen den 4 maj arrangeras Vättlefjällsvandringen – den 
39:e i ordningen.
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Vättlefj ällsvandring på söndag
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Valborgsfirande i 
Furulundsparken

Onsdag 30 april 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Karin Larsson,  
representant Ahlafors IF

20.15 PROkulelebandet underhåller

21.00 Musik & sång

23.00 Grindarna stänger
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SKEPPLANDA. Förråden 
och garagen växer med 
saker som inte längre 
används.

Samtidigt skriker 
Europas fattigaste barn i 
Moldavien om hjälp.

Kompisarna Carina 
Breidensjö och Carina 
Zito Averstedt bestäm-
de sig för att bidra och 
arrangerar därför en 
loppis på Vadbacka 
Gästgiveri för alla som 
har saker över.

Konceptet är enkelt. Carina 
X2 erbjuder allmänheten att 
hyra ett bord för en hund-
ralapp. Pengarna går oav-
kortat till insamlingen för 
Moldaviens barn. Arrange-
manget äger rum lördag 10 
maj.

– Loppisen pågår under i 
princip hela dagen och krö-
garna kommer att servera 
mat där överskottet också 
går till Moldavien. Dessut-

om har vi fått företaget Jysk 
att sponsra ett lotteri med 
fi nfi na priser. Det gör att 
även detta kommer att in-
bringa pengar till insamling-
en, säger Carina Breidensjö 
och det fi nns mer positivt att 
berätta:

– Lärlingsgymnasiet, där 
jag jobbar, kommer att hyra 
ett bord för att sälja överbliv-
na ting och vi har sagt att alla 
intäkter ska gå till Europas 
fattigaste barn.

De som är intresserade av 
att hyra ett bord och med-
verka på loppisen anmäler 
sig via Vadbacka Gästgiveris 
facebook.

– Eller så får de ta kontakt 
med oss. Det är inte svårt 
och jag tror att de fl esta skul-
le kunna vara med för jösses 
vad grejer det fi nns i garage, 
förråd och på vinden. Städa 
ur och gör en god gärning, 
hälsar arrangören.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carina X2. Breidensjö och Zito Averstedt arrangerar loppis på 
Vadbacka till förmån för insamlingen Europas fattigaste barn i 
Moldavien.

Loppis för Europas fattigaste barn
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LOPPIS
...TILL FÖRMÅN FÖR EUROPAS 
FATTIGASTE BARN I MOLDAVIEN!
LÖRDAG 10 MAJ KL 10-18
VADBACKA GÄSTGIVERI SKEPPLANDA
Städa ur garderoben, garaget och förrådet!
Hyr ett bord för 100 kr
Pengarna går oavkortat till insamlingen för Moldavien

BORDSBOKNING FÖR FÖRSÄLJNING SKER
VIA VADBACKAS FACEBOOKSIDA
Mer info:
Carina Zito 0768-71 26 70 eller Carina Breidensjö 0723-21 19 50

Välkomna!

Lyxig slottssemester
4 dagar i, Nordtyskland
Landhotel Schloss Teschow 

★★★★  
Minst en gång i livet bör du unna 
dig en lyxig slottssemester och 
en sådan upplevelse kan du få 
på det 4-stjärniga slottshotel-
let Landhotel Schloss Teschow i 
Nordtyskland. Här väntar en skön 
semesterupplevelse med lyx och 
service, och det är det bara att 
ta för sig av alla möjligheterna 
med t.ex. golfspel eller ren avs-
lappning på hotellets stora well-
nessområde. Slottet ligger vackert 
beläget i natursköna omgivningar 
i en stor park med egna golfbanor, 
nere vid den stora Teterower See. 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Pristillägg: 4/7-31/8: 300:-

sage (20 minuter)

Ankomst:  Söndagar till tisdagar t.o.m. 16/12 2014. 

Landhotel Schloss Teschow

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ priset.
1 barn 12-15 år 20 % rabatt.
Max. 1 extrasäng totalt.

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Här kan du få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en 
inblick i produktionen av glaskonst, då du bor i de röda glasarbet-
arstugorna med vita knutar i direkt närhet till själva glasbruket. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

om Bergdala inkl. guidad 

Hotel Majestic 
Mitt i idylliska Alsace är ert 
hotell placerat i centrum av 
Niederbronn-les-Bains. Besök 
Strasbourg med bl.a. Notre Dame 
och området Petite France.

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.949:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2014.
Turistskatt EUR 1 per person/dygn.

1.049:- 

1 barn 0-5 år gratis.

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 


