
Sommar i Österrike
8 dagar i Rauris, Salzburgerland
Hotel Ferienwelt Kristall  
★★★★

Den lilla alplandsorten Rauris vid 
foten av nationalparken Hohe 
Tauern, i den 30 km långa dalen 
med samma namn är ett möte 
med det autentiska Österrike, 
genomsyrat av traditioner och 
sommaridyll. Ditt hotell är en 
stor del av den unika upplev-
elsen – charmigt inrett i rustik 
alpstil och beläget mitt i natu-
rens vackraste kuliss. Här får din 
semester också ett skimmer av 
rosa lyx: Stora rum med balkong 
och inte minst pool både inom-
hus och utomhus. Besök t.ex. 
Zell am See (26 km).

Kuravgift EUR 1,10 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-                          
Pris utan reskod 3.849:- 

 Söndagar i peri-
oden 21/6-13/9 2015. 

 

Hotel Ferienwelt Kristall
1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-15 år ½ priset 

Semester i Nordtyskland
4 dagar i Sterdebüll, Schles wig-Holstein

Landhaus Sterdebüll ★★★

Trevligt hotell i Nordtyskland nära Nordsjön, Sylt och mysiga 
städer. Besök t.ex. kanalstaden Friedrichstadt (41 km) och ham-
nstaden Husum (22 km).

 Valfri i perioderna 16/2-22/4 och 6/10-20/12 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Landhaus Sterdebüll

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

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Denna mysiga korsvirkeskrog bjuder på öppen 
spis, ursprungliga träpaneler på väggarna och 
gamla, knotiga äppleträd i trädgården. Kör du 
hit från Malmö, är du här på under två timmar.  

1.449:-

 Ons-, tors- och fre-
dag 11/3-26/6 och 19/8-11/12 
2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år 399:- .
2 barn 3-5 år 599:- per 
barn.
2 barn 6-14 år ½ priset.

Inkluderar slutstädning. 

Sommarsemester

Se mera på 
www.happydays.nu

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med
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ÄLVÄNGEN. Pyspunka 
må vara namnet på 
teatergruppen och den 
kommande revyupp-
sättningen, men att 
luften skulle ha gått ur 
ensemblen innan den 
knappt hunnit starta 
stämmer inte.

Det rullar på med öv-
ningar och repetitioner 
varje vecka.

– Vilket härligt gäng, 
strålar Christel Ols-
son-Lindstrand.
Christel Olsson-Lindstrand 
är ett känt ansikte i teater-
kretsar. Många är de upp-
sättningar som hon förfat-
tat eller regisserat. Nu har 
Christel kastat sig in i ett 
nytt projekt.

– Jag har startat en tea-
tergrupp inom Ale DHR (en 
organisation för personer 
med nedsatt rörelseförmåga) 
och vi har som mål att sätta 
upp en revy nästa år, berättar 
Christel.

En grupp om åtta perso-

ner träffas varje måndag i 
Älvängens aktivitetshus och 
har så gjort under hela hös-
ten.

– Christel lär oss hur vi ska 
uttrycka oss. Det råder ingen 
tvekan om att vår självkänsla 
har stärkts med hjälp av de 
övningar som vi genomfört 
tillsammans, säger Rolf Jo-
hansson, en av deltagarna.

Något färdigt manus finns 
inte, det skapar teatergäng-
et tillsammans vid sina öv-

ningstillfällen. 
– Vi hjärnstormar när vi 

träffas och skriver ner vissa 
nummer, berättar Christel.

– Det kommer att bli en 
revy med vassa nålstick, in-
flikar Rolf.

Tanken är att revyn speg-
la vardagslivet för en rörel-
sehindrad medborgare. Att 
sitta i rullstol kan ibland ha 
sina sidor.

– Mycket humor och 
glädje ska det bli, betonar 

Gunilla Wallengren.
Spelplats?
– Ale Kulturrum vore väl 

inte så dumt någon gång till 
sommaren nästa år, avslutar 
Christel Olsson-Lindstrand.

JONAS ANDERSSON

– Ny teatergrupp 
har bildats

Revy med vassa nålstick

Kenneth och Liz Svenfors, Gunilla Wallgren samt Rolf Johansson 
vid ett övningstillfälle i Älvängens aktivitetshus.

Övningsledare Christel Ols-
son-Lindstrand.
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BOHUS. I över 40 år 
drev Leif Samuelsson 
Leifs Salong i Bohus.

I höstas lade han sax-
en på hyllan.

Nu har emellertid en 
ny frisör flyttat in – 
Hannah Bamroat.

Hannah fick tillgång till lo-

kalen i Bohus centrum den 1 
oktober. Sedan dess har hon 
lagt ned åtskilliga timmar på 
att renovera salongen. 

– Jag är inte riktigt färdig 
ännu, det återstår detaljer, 
förklarar hon när lokaltid-
ningen kommer på besök.

Salong Desire har hållit 
öppet i två veckor och kun-
derna strömmar till. Hannah 

Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

Hanna Bamroat har öppnat Desire Salong i Bohus centrum.

Salong i ny skepnad
erbjuder klippning för alla – 
barn, damer och herrar.

– Jag har tidigare drivit 
salong ibland annat Majorna 
och i Lerum, berättar Han-
nah.

Hennes mamma, pappa 
och bror bor i Bohus. Hon 
visste att Leifs Salong skul-
le klappa igen och såg då en 
möjlighet att fylla den lucka 
som uppstod.

– Det bor väldigt många 
människor i Bohus och de 
ska inte behöva åka någon 

annanstans för att få en 
klipptid.

Salongen går i rokokostil 
och frisörstolarna har gul-
daktig färg. 

– Nu har jag satt min egen 
prägel på den här salongen. 
Lokalen ska utstråla värme. 
Harmoni är viktigt för mig 
och kunderna ska känna sig 
nöjda och tillfreds när de 
går härifrån, avslutar Hanna 
Bamroat.

JONAS ANDERSSON


