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Stockholms skärgård
3 dagars weekend
Skepparholmen ★★★★ 
Som en oas ligger Skeppar-
holmen fridfullt och rogivande 
placerat mitt på en halvö i 
Stockholms skärgård, mellan 
havet på ena sidan och Kvarnsjön 
på den andra. Hela hotellet är 
genomsyrat med rekreation och 
lugn med natur och hav som 
grannar. Upplev Stockholm 
och besök t.ex. Gamla Stan (16 
km). När du kommer tillbaka 
till Skepparholmen väntar mid-
dag i restaurangen med utsikt 
över vattnet som är lika slående 
vackert oavsett om det är under 
färgsprakande höstdagar, glän-
sande vintermorgnar eller soliga 
försommardagar. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-5/6 
2015.

 
499:- 1 barn 0-5 år gratis.

Julmarknad i Stockholm

22/11-23/12 2014

              Skepparholmen

Pris per person i dubbelrum 

2.399:-

Schmalspurbahnen 

Klosterhotell i Harz
6 dagar i Tyskland

 ★★★

Det historiska klostret i Vienenburg har anor tillbaks till år 1174. 
Klostret blev på 2000-talet ombyggt till en komfortabel hotellanläg-
gning och är en perfekt bas på en semester i Harz.  
Ankomst: Valfri t.o.m. 15/12 2014 samt 2/1-15/12 2015. 
 

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-11 år ½ priset 

Julmarknad i Goslar26/11-30/12 2014

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

 

Idyll i Mecklenburg
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Den gamla herrgården i den lilla byn Sparow ligger mellan Schwerin 
och Neubrandenburg och är i dag inrättad till att ta emot sina gäster 
med lyxfaciliteter som pool, Spa och flera aktivitetserbjudanden. 

 
Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 samt i perioden 2/1-28/4 2015.

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-13 år ½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

TORP. Streaplers är dansbandet 
som blir bättre och bättre för 
varje år som går.

Som ett årgångsvin helt 
enkelt.

– Då passar det väl bra att vi 
ger ut ett eget vin också, skrat-
tar sångaren Kenny Samuels-
son från Torp.

Bandmedlemmarna i Stre-
aplers är hemma igen efter 
sitt besök på Bruno Ohlzons 
vingård Languedoc-Roussil-
lon i södra Frankrike.

– Det var vår chaufför som 
fi xade kontakten med Bruno 
och på den vägen är det, för-
klarar Kenny Samuelsson.

För 30 år sedan var Bruno 
en elitserieback som smäll-
de in motståndarforwards i 
hockeysargerna, nu för tiden 
smeker hans känsliga fi ngrar 
istället vinrankorna vid byn 
Villeneuve-Minervois – 15 
km från medeltidsstaden 
Carcassonne.

– Vi ser detta som en kul 
grej och förhoppningsvis 
något som ska uppskattas av 
våra fans runtom i landet. 
Samtidigt är det viktigt att 
vi vårdar vårt varumärke och 
känner att det vin som vi sät-
ter vårt namn på också ska ha 
högsta kvalitet, säger Kenny 
och fortsätter:

– Vi tvekade inte en se-
kund när Bruno bjöd ner oss 
till vingården. Vi gavs möj-
lighet att ta del av processen 
och provsmaka det vin som 
ska fi nnas på Systembolaget 
första veckan i december.

Till en början släpps Stre-
aplers vin i en stilfull desig-
nad trälåda om sex fl askor.

– Det blir en begränsad 
upplaga. Därefter ska vinet 
fi nnas som beställningsvara 
hos Systembolaget.

Hur skulle du vilja re-
censera ert eget rödvin?

– Det är ett okomplicerat 
vin, precis som vår musik.

Under vistelsen i Frankri-
ke passade Streaplers på att 
ha arbetsmöte för den nya 
plattan, som är under pro-
duktion och med beräknad 

release i maj nästa år.
– Vin i all ära, det är trots allt mu-

siken vi brinner för. Vår senaste skiva 
”Hela veckan lång” blev en succé och 
uppföljaren kommer defi nitivt inte 
att bli sämre, lovar Kenny Samuels-
son.

JONAS ANDERSSON

Bland vinrankorna i södra Frankrike. I början av december släpper dansbandet 
Streaplers ett eget rödvin på Systembolaget. Från vänster ses Kenny Samuelsson, 
Anders Larsson, Kjetil Granli, Per Lundin och Henrik Göransson.
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Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Carmen
Direktsändning från Metropolitan 

Operan i New york. 
Textad på svenska. 

Lördag 1 november kl 18.00
Entré: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Textad på svenska. 
Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Kapten Sabeltand
Söndag 26 okt kl 15.00

Matiné 60 kr

Bröllopskaos

Onsdag 22 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

Söndag 26 okt kl 18.00
Onsdag 29 okt kl 19.00 

Entré 80 kr

Söndag 2 nov kl 15.00
Matiné 60 kr

Fury

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

– Rusning att vänta till Systembolaget

Streaplers
släpper eget vin


