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Stugsemester i Sälen
Sälfjällsbyn 
En semester i Dalarnas prakt-
fulla natur innehåller allt det 
som vi älskar med den svenska 
sommaren: De ljusa nätterna, 
de kristallklara sjöarna, bru-
sande älvar och blomstrande 
ängar. Området är rikt på bra 
fiskevatten i både sjö och älv 
och det kan hända att du får 
syn på en älg i skogsbrynet i det 
tidiga morgondiset. Samtidigt 
bjuder den lokala traditionen 
på själva symbolen av Sveriges 
kulturskatt: Dalahästen, som 
fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs (107 
km), där de har blivit framställ-
da genom århundraden.

Ankomst: 
Torsdagar 14/6-2/8 2014. 
Deposition 500:- ska betalas vid 
ankomst. Slutstädning ingår inte, 
kan köpas till.

          Sälfjällsbyn 

8 dagar i Dalarna

Per stuga till max 5 personer

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS: Pris 

per stuga!

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:-

l’Alexain

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.

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 

★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar: Plön 
See hittar du den lilla staden 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna dig till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km).

Ankomst: Valfri 1/5-30/9 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-

 
Hotel Waldblick

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

ALAFORS. Aningen kylslaget, 
men tack och lov uppehåll.

Det var de vädermässiga förut-
sättningarna när Ahlafors IF bjöd 
in till traditionsenligt valborgsfi-
rande i Furulundsparken.

Vårtalade gjorde Karin Larsson.

Närmare 200 betalande, samt väldigt 
många barn, räknades in i Furulunds-
parken på onsdagskvällen. Arrangören 
hade ordnat ett varierat programutbud 
med en hel del musikunderhållning.

– Syftet är att ha ett valborgsfirande 
för hela familjen, säger Gittan Otter i 
arrangörskommittén.

De minsta roade sig med ponny-
ridning och fiskdamm. Chokladhjulet 
snurrade för fullt hela kvällen och en 
del hade turen att gå hem med en ask 
under armen. Det fanns även ett annat 
lotteri där besökarna kunde testa lyck-
an. 

Från scenen inledde Amanda och 
Patricia från Ahlafors Fria Skola med 
vacker sång. Bannuwakören tog vid 
och därefter fick publiken lyssna till 

PROkulelebandet. Där-
emellan vårtalade Karin 
Larsson, representant 
från Ahlafors IF:s styrel-
se.

– Vi är nöjda med 
arrangemanget och 
tacksamma att vi slapp 

regnet. Besökarna 
verkade trivas. Vi 
vill rikta ett stort 
tack till alla som på 
ett eller annat sätt 
bidrar till att hålla 
valborgstraditionen 
i Alafors vid liv, av-
slutar Gittan Otter.

JONAS
ANDERSSON

BOHUS. Nyligen var det eleverna 
på Surteskolan som fick ett bok-
paket av Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening.

I förra veckan delades en upp-
sättning av boken ”Mystiska la-
dan” även ut till barnen i årskurs 
1 på Bohusskolan.

– Vi vill stimulera läsandet, 
säger Doris Hellman. 

Bokutdelningen ägde rum på skolbib-
lioteket i Bohus där de förväntansfulla 
barnen trängde ihop sig. När Doris 
Hellman och Olavi Kettunen frågade 
eleverna om de läser mycket kom ett 
unisont ja.

– Fortsätt med det och besök biblio-

teket ofta, uppmanade Olavi.
Barnen fick varsin bok att ta med sig 

hem och det var bara en i elevgruppen 
som redan hade ”Mystiska ladan” hem-
ma.

Slutligen bjöds förstaklassarna och 

dess lärare på frukt som Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturförening också 
sponsrade med.

JONAS ANDERSSON

Bokregn 
i Bohus
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Chokladhjulet snurrade för fullt när Ahlafors IF bjöd in 
till valborgsfirande i Furulundsparken.

Liam kammade hem förstapri-
set – en chokladask.

Bannuwakören hälsade våren välkommen.

Eleverna i årskurs 1 på Bohusskolan har just erhållit varsitt exemplar av Mystiska 
ladan, skriven av Helena Bross.  

Våren välkomnades i Furulund

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda
Torsd-sönd 8-11 maj

Vinnare i 
påskkrysset!

Uno Claesson
Nödinge

Daniel Höglund
Älvängen

Rolf Lövberg
Lilla Edet

Gun-Britt Wall
Hålanda

Bertil Aronsson
Lödöse

Anita Gunnarson
Älvängen

Inga Eklund
Skepplanda

Ethel Augustsson
Hjärtum

Tore Eklund
Skepplanda

Arne Augustson
Hålanda


