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Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike
Gasthof Waidachhof ★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-
Pris utan reskod 3.299:-

Pristillägg: 4/7-4/9: 200:-

barn (juli och augusti)

i Area 47 (maj-sep)

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden 

Gasthof Waidachhof

Minisemester i Güstrow
4 dagar i Nordtyskland

★★★ 
Semesterbas i Güstrow cen-
trum, bland de anrika nordtyska 
hansastäderna. Nära till stadens 
renässansslott (1,2 km) och törn-
rosaslottet i Schwerin (62 km). 

Pris per person i dubbelrum

999:-

Natur und Umweltpark 
Güstrow

bad- och bastulandskapet 
i badlandet Oase Güstrow

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 
samt i perioden 2/1-27/4 2015. 

1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-14 år ½ priset.

JULKLAPPSIDÉ
Överraska med upplevelser
– ge bort ett presentkort! 

Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
I Västra Götalands lantliga idyll 
mellan sjöarna Vänern och Vättern 
ligger det 4-stjärniga hotellet 
Lumber & Karle, som en fin bas för 
en skön semester. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-26/6, 
2015. Valfri sportlovet 6-20/2, 
påsk 2-4/4, pingst 22-23/5 2015. 

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

inkl. frukost 
449:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

NÖDINGE. Teatersalong-
en i Ale Kulturrum kom-
mer att hållas stängd 
tills vidare.

Brister har upptäckts 
i takkonstruktionen för 
ljud och ljus.

Detta innebär att 
fredagens konsert med 
Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy & Bohuslän Big 
Band fl yttas till Medbor-
garhuset i Alafors.

För att garantera säkerheten 
för såväl artister som pu-
blik har det tagits ett beslut 
om att hålla teatersalongen 
stängd tills vidare.

– Det fanns inte myck-
et annat att välja på. Något 
har hänt med fästena till den 
konstruktion som bland an-
nat bär ljud och ljus, förkla-
rar Conny Andréasson, en-
hetschef teknik och service 

på Ale kommun.
– När teaterdelen kan 

öppna igen är svårt att svara 
på i dagsläget. En konstruk-
tör kommer att besiktiga an-
läggningen, sedan får vi se 
hur vi går vidare. Vi arbetar 
nu på att hitta bra alternativ 
för de arrangemang som var 
inbokade i salongen under 
november och december. 
Det gäller att hitta lokaler 
där det fungerar med ljud 
och ljus, säger Conny An-
dréasson.

Konserten ”A Swingin 
Session” med Nils Land-
gren, Viktoria Tolstoy & Bo-
huslän Big Band fl yttas där-
för från Nödinge till Alafors.

– Det hade varit väldigt 
tråkigt att behöva ställa in. 
Medborgarhuset var det 
enda tänkbara alternativet 

och det gick i lås tack vare 
stor förståelse av Ale Fol-
kets Hus med föreståndaren 
Marita Holmgren i spetsen, 
förklarar kultursamordna-
re Sofi e Pheiffer Rittfeldt 
som låter hälsa att publik 
som har ytterligare frågor 
runt arrangemanget är hjärt-
ligt välkomna att ringa.

Intresset för fredagens 
konsert är stort. I slutet av 
förra veckans fanns endast 
ett fåtal biljetter kvar till 
försäljning på biblioteket i 
Nödinge.

– Vi har plats för 250 åskå-
dare i Medborgarhuset, vil-
ket är 20 färre än i Nödinge. 

Konserten är uppdelad 

i två akter á 50 minuter. I 
pausen erbjuds servering där 
överskottet tillfaller Värl-
dens Barn.

– Kvällen inleds med att 
Ale kommuns kulturstipen-
dium och stipendiet för årets 
Vaken-ledare delas ut. Vi 
beräknar att arrangemanget 
håller på till cirka halv tio, 
avslutar Sofi e Pheiffer Ritt-
feldt.

FOTNOT. Lunchfi lmen som skulle vi-
sats i teatersalongen den 19 novem-
ber är inställd.

JONAS ANDERSSON

Fredagens konsert ”A Swingin Session”, med bland andra Viktoria Tolstoy, flyttas från Ale Kultur-
rum i Nödinge till Medborgarhuset i Alafors.

Kultursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

– Teatersalongen
i Nödinge stängd

Stjärnspäckad konsert
fl yttas till Alafors

LÖDÖSE. I lördags ar-
rangerades den årliga 
myntdagen på Lödöse 
museum. 

I år fokuserde man på 
Västergötlands med-
eltida myntning med 
föredrag och myntut-
ställning. 

Besökarna kunde ock-
så få sina gamla mynt 
identifi erade.

Lödöse är en av de första 
medeltida städerna i Sverige 
som hade en egen myntning. 
De arkeologiska utgräv-
ningarna under 1900-talet 
har visat att myntning före-
kom i Lödöse redan under 
1100-talet. Sedan en lång 
tid tillbaka är myntdagen i 
Lödöse en årlig tradition i 
programverksamheten. 

På museet visades en 
myntutställning och det 

fanns möjlighet för besökar-
na att ta med sig sina gamla 
mynt och få dem identifi e-
rade av experter från Göte-
borgs numismatiska fören-
ing.

Om myntets historia och 
Västergötlands medeltida 
myntning var två föredrag 
som hölls av Rolf Sand-
ström respektive Kenneth 
Jonsson. 

JONAS ANDERSSON

Myntdag på Lödöse museum

Myntdagen på Lödöse 
museum är ett årligen åter-
kommande arrangemang.


