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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

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

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NH SchwerinBergdala Wärdshus 

Vid Flensburg Fjord
4 dagar i Nordtyskland
Strandhotel Steinberghaff 
På det härliga Strandhotel 
Steinberghaff hälsas du välkom-
men med ett ’moin moin’ och här 
kan du njuta av några avslapp-
nande semesterdagar i lugna, 
lantliga omgivningar långt bort 
från vardagens stress och måsten. 
Hotellet ligger alldeles vid stran-
den och med en vacker utsikt över 
Flensburg Fjord. Passa också på 
att besöka mysiga Flensburg (29 
km).

Ankomst: Torsdagar och 
söndagar i perioderna 19/10-
18/12 2014 och 12/2-26/4 2015. 

Endast 
slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

meny inkl. en aperitif och 
½ flaska rött eller vitt vin

16.30-17.30

Pris utan reskod 1.549:- 

1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ priset.

Strandhotel Steinberghaff

I samarbete med

 

Upptäck Brandenburg 
6 dagar i Tyskland

★★★★

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den 
ligger också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler 
samt större och mindre sjöar. Passa också på att uppleva staden 
Potsdam (55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

2.199:-
Pris utan reskod 2.499:- 

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 17/12 2014 
samt 2/1-16/12 2015. 

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

2 nätter 1.049:- 
3 nätter 1.399:-
4 nätter 1.749:-

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014 samt 9/3-23/11 2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

1 glas vin före middagen

om Bergdala inkl. guidad 
rundvisning på glasbruk

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

LÖDÖSE. Idel solsken på 
lördagen, däremot regn 
på söndagen.

Sammantaget blev det 
ändå en mycket lyckad 
helg i Lödöse.

Ljudaborg Kulturfesti-
val lockade cirka 1 200 
besökare.

Marknadsvädret var det bäs-
ta tänkbara på lördagen och 
då strömmade besökarna till 
i massor. På scenen avlöste 
programpunkterna varandra, 
åskådarna bjöds på alltifrån 
politisk debatt till storslagen 
trollerishow. Dessutom sked-
de utdelningen av ”Årets Mat-
tis” (se separat artikel).

– Vi är jättenöjda med årets 
arrangemang och helt klart 
kommer det att bli en fortsätt-
ning, säger Zorayah Hell-

berg, ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Utställarna, ett cirka 40-tal 
till antalet, sålde alster av skil-
da slag. De politiska partierna 
tog också chansen att visa upp 
sig, en månad före valet. Den 
person som tilldrog sig det 
största intresset var Miljöpar-
tiets språkrör Gustav Frido-
lin, som dök upp i Lödöse på 
söndagen.

Redan nu på lördag är det 
dags för nästa publika evene-
mang i Lödöse då det stundar 

M o t o r n o s -
talgisk dag. 
Fordon från 
tiden före 
1984 kommer 
att ställas ut. 
D e s s u t o m 
bjuds musik-
underhållning 
med Buddies 
samt att det 
blir baklucke-
loppis.

LÖDÖSE. En riktig trotjänare 
och uppskattad vinnare.

”Årets Mattis” delades ut i 
samband med Ljudaborg Kul-
turfestival i lördags.

Greta Hedin fi ck ta emot 
diplom, blommor och välför-
tjänta applåder.

”Årets Mattis” tilldelas en person 
som betytt något alldeles speciellt 
för bygden och dess invånare i Lilla 
Edets kommun. Priset delades ut för-
sta gången 2012.

Ceremonin ägde rum på Lju-
daborgs utomhusscen. Tord An-

dersson representerade juryn och 
överlämnandet skedde med hjälp av 
fjolårets pristagare – Kjell Abra-
hamsson.

– Jag är överväldigad. Jag har bland 
annat fått uppleva museets grundan-
de vilket var ett stort ögonblick. Jag 
hoppas att samhället ska fortsätta 
att utvecklas i framtiden, förklarade 
Greta Hedin när hon höll sitt tacktal.

Juryns motivering löd: 
”Personen är en stor kultursprida-

re i vår kommun. Denna person har 
jobbat för att vi ska få inblick i vad 
som hände förr i tiden, med seder 
och bruk och olika traditioner. Teater 
och berättarglöd fi nns det hos denna 

person. Var en av initiativta-
garna till museets örtagård. Är 
en stark förebild för många.”

JONAS ANDERSSON

Årets Mattis 2014. Greta Hedin 
fick ta emot blommor och 
diplom av Tord Andersson, ord-
förande i Mattiskommittén, och 
fjolårets pristagare Kjell Abra-
hamsson.

Kulturspridare blev ”Årets Mattis”

– Lyckad
kulturfestival i
dagarna två

Dåtid och nutid i Lödöse

Elliott och Emilia testade på bågskytte.

Marknadsbesökarna bjöds på musikalisk underhållning.

Trollerishow på utomhusscenen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET

Kom och se Ken Loach  
”The spirit of 45”

V Lilla Edet Folkets Hus
 Söndag 24/8 kl. 19.00

Vi bjuder på  
 

 
 

 
Dan Nyberg

 söndag 31 aug kl 15.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


