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Välkommen till

Kommun-
fullmäktiges 

februarisammanträde

Måndagen den 26 februari kl 18:30 
i Medborgarhuset i Alafors.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
frågor att behandlas:

Redogörelse för erfarenheter av miljööverenskommel-
sen mellan TUDOR AB och Ale kommun. Informa-
tion lämnas om genomförandet av miljööverenskom-
melsen samt framtida utveckling.
Interpellation från Jan Skog (m) till Barn- och 
ungdomsnämndens ordförande angående nedlägg-
ning av Hålanda förskola
Svar på motion från Socialdemokraterna om alkolås i 
kommunala fordon

Komplett föredragningslista fi nns på kommunstyrel-
sens förvaltning, 0303-33 03 60 och på kommunens 
hemsida www.ale.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden är off entliga och 
du är välkommen att närvara. Du kan även lyssna på 
närrardion. Ale-Kungälvs Närradioförening direktsän-
der alla kommunfullmäktiges sammanträden.

Välkommen!

Inga-Lill Andersson
ordförande

»

»

»

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

KretsloppKretslopp
Vandringsutställning 
från Göteborgs 
Naturhistoriska
Museum.

Årsmöte Föreningen NordenÅrsmöte Föreningen Norden
Trio Balå underhåller. Välkommen!

Vi har ju mötts förrVi har ju mötts förr
utställning t o m 11 mars.
Glasbruksmuseet
Entré: 40 kr 

Nödinge församlingshem
tors 22 feb, kl 19

Teatern, Ale gymnasium
ons 7 mars, kl 19
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr 

Folkton med extremFolkton med extrem 
skönhet och närvaro.skönhet och närvaro. 
Sofia Karlsson gjorde succéSofi a Karlsson gjorde succé
med sin andra soloskivamed sin andra soloskiva 
Svarta Ballader, Grammis-Svarta Ballader, Grammis-
vinnare 2006, och presen-vinnare 2006, och presen-
terade Dan Andersson förterade Dan Andersson för 
nya generationer. Nu tur-nya generationer. Nu tur-
nerar hon med eget band.nerar hon med eget band.
Musik i Väst.Musik i Väst.

Vattenvägar ochVattenvägar och 
sjöfartshistoriasjöfartshistoria 
Anders Wästfelt berättar
om upptäckten av 
Ostindiefararen och 
handeln över världshaven. 

Repslagarmuseet
ons 21 feb, kl 19
Bilj:60 kr, ungd 40 kr

Arr:
Föreningen Norden
Tel: 0303-33 60 85

Sofia KarlssonSofi a Karlsson 
BandBand

Stenar och såntStenar och sånt
utställning t o m 6 mars.
Repslagarmuseet    Entré: 40 kr

Foto: Magnus SelanderFoto: Magnus Selander

Ale gymnasium
20 feb - 8 mars

Lavendelfl ickorna
Dagledig och biosugen? 
Varför inte gå och se den  
kritikerrosade fi lmen Laven-
delfl ickorna? 

Filmen visas i Medborgar-
huset, Alafors 20 februari 
kl 14.00 med kaff e och 
dopp i kommunhusets 
cafeteria.

Biljetter säljs på på aktivi-
tetshusen och vid ingången 
till Medborgarhuset. Som 
vanligt får du gärna ta med 

Pelle Sandstrak 
stå-uppare, dramatiker, regissör och föreläsare

TEMA: Att bemöta ett annorlunda beteende, tvångstan-
kar, tics och magiska ritualer. Hur normal får man bli 
innan man blir sjukligt normal?  

Pelle Sandstrak har 
dragit fulla hus i Sverige, 
Norden, USA och Canada.

Efter ett par minuter har 
Pelle publiken i sin hand. 
Från galet tokiga vrålskratt 
till andäktig tystnad 
– ständigt under total närvaro.

TID: Måndag den 26 februari 2007 
klockan 18.30 – ca 21.30
PLATS: Ale Gymnasiums teaterlokal
PRIS: 50 kr inkl. frukt & juice. Betalas vid entrén

Föreläsningen genomförs i samarbete med:

” Mr Tourette och jag”

Lyssna LyssnaLyssna

Gå på föredrag
Lyssna

Lyssna

LyssnaGå två betala för en!en vän. Då går ni två och 
betalar för en. 
Biljettpriset är 40 kronor.

Lavendelfl ickorna utspe-
lar sig på 30-talet på den 
engelska landsbygden. Två 
systrar bor tillsammans i 
ett hus med utsikt över ett 
böljande hav. En dag hittar 
de en ung man på stranden. 
Han verkar ha råkat ut för 
ett skeppsbrott och är illa 
däran. De två systrarna 
Ursula och Janet tar in ho-
nom i huset och han kryar 
på sig. Lavendelfl ickorna 
är en varm fi lm med starkt 
skådespel av Judi Dench 
och Maggie Smith.

JUST NUJUST NU
AKTUELLT I KORTHET

     SAMRÅDSMÖTE 
30 januari-26 februari är 
planprogrammet för Stora 
Viken ute på samråd. 
Den 20 januari klockan 
18.00 hålls ett informa-
tionsmöte i musiksalen, 

Nödinge bibliotek. 
Läs mer och ta del av 

samrådshandlingarna på 
www.ale.se.
Kontakt: Johan Helgeson
johan.helgeson@ale.se
Väl mött!

L aa

Filmfakta


