
Vinn biljetter

I FURULUND
Nu lottar vi ut 10 biljetter till  
Streaplers spelning i 

Furulundsparken, Alafors, fredagen 
den 22 augusti, klockan 19.00.

Genom att ringa in rätt svar på 
frågorna nedan och skicka in 
annonsen till Alekurirens redaktion 
har Du chansen att vinna en 
entrébiljett (värde 150:-).

Vilket efternamn har tvillingarna som  
var med och startade Streaplers?
1. Liljeblad  
X. Liljegren   
2. Liljelund

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Härliga fredag    
X. Lördag hela veckan   
2. Hela veckan lång

Vad heter Streaplers sångare  
och tillika gitarrist? 
1. Kenny Samuelsson   
X. Kent Svensson    
2. Krister Svantesson

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet 
 ”Streaplers”. 
Vi måste ha Ditt svar 
senast fredag 8 augusti!

NAMN _______________________

ADRESS ______________________

TELEFON _____________________

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

www.evidensia.se           0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppet hela sommaren
för alla sorters sjukdom och olycksfallsfall

Öppen mottagning mellan 8-10 
varje dag under sommaren, övrig tid tidsbokning

NÖDINGE. Ett arrange-
mang som ska attrahera 
många sinnen.

Lördagen den 30 
augusti arrangeras Ale 
mat- och kulturfestival.

– Jag är överväldigad 
av det positiva gensvar 
som vi fått från fören-
ingslivet, säger projekt-
ledare Lisa Haeger.

Musik och dans, smakupple-
velser av olika slag, gymnas-
tik, botaniskt måleri, band-
vävning och teater för såväl 
stora som små. Listan kan 
göras betydligt längre.

– Det ska fi nnas något för 
alla. Vi ser fram emot en här-
lig dag i och runt Ale kultur-
rum, säger Lisa Haeger.

Programmet håller på att 
utformas och ska vara helt 
klart i början av augusti. 
Många lokala producenter 
och föreningar har visat in-
tresse av att vara med. 

– Det blir utställare av 
skilda slag vilket gör den här 
festivalen så spännande, kon-
staterar Haeger.

Mat och dryck har na-
turligtvis en central roll i 
programutbudet. Sommar-
hagens Gårdsmejeri och 
Ahlafors Bryggerier kommer 
att fi nnas representerade. 
Det blir ost- och choklad-
provning. 

– När det gäller choklad-
provningen så är vi oerhört 
glada över att kunna hälsa 
Emanuel Andrén från Lilla 
Edet välkommen till Ale.

Bästa äppelpajtävling blir 
ett udda inslag där Chris-
tina Magnusson Wallöe 
håller i trådarna. Juryn kom-
mer att bestå av Alekurirens 
chefredaktör Per-Anders 
Klöversjö, Emanuel Andrén 
och Johanna Mörk, efter-
rättskock på Sjömagasinet i 
Göteborg.

Vidare utlovas en politisk 
debatt om just mat och kul-
tur i Ale. Radioteatern kom-
mer på besök och senare på 
kvällen visas Blåvingar som 
gjort succé på Folkteatern.

Dukar till fest i Nödinge
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Projektgruppen som rustar för Ale mat- och kulturfestival i Nödinge lördagen den 30 augusti. Från vänster Lisa Haeger, Christina 
Magnusson Wallöe och Sven Nielsen.
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Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike
Best Western Plus Hotel 
Malherbe ★★★★

Namnet Normandie stammar 
från Les Normands som betyder 
”männen från norr” och här hittar 
du spår från vikingatiden i både 
språk, historia och kultur. Missa 
inte ett besök på stadens stora 
invasionsmuseum där du kan åter-
uppleva den historiska D-dagen. 
På en utflykt kan du också utfor-
ska normandernas erövringar på 
den berömda Bayeux-tapeten (31 
km), uppleva Omaha Beach (40 
km) och upptäcka hemligheterna 
i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:-

 
 2.099:- 

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

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det 
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande 
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet 
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.  
     

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1 barn 0-5 år gratis.

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
i Sverige och semesteranläggningen är en 
underbar liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/8-31/10 2014. 

1 barn 0-3 år gratis.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

– Med musik, dans och mat

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


