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Brodera mera!

Kom och låt dig inspi-
reras av det fria brode-
randet! 

TID: kl  9.30-12.00  
Vi träff as varannan tis-
dag, jämna veckor. till 
och med den 17 april.                  

LOKAL: Glasbruksmuseet Surte, Lisas Kafé, första plan

KOSTNAD: Om du vill kan du ta med eget material i 
form av broderigarner, pärlor, tyg och nålar. 

Vi köper in böcker och annat som kan inspirera och 
du betalar ca 10:- per gång. 

Kaff e serveras till självkostnadspris. 

Personal från museet samt någon från samarbets-
organisationerna fi nns på plats vid broderitillfällena.

Ingen föranmälan!

ARRANGÖRER: Utbildnings- och kulturförvaltningen, 
Folkhälsorådet och Studieförbundet Vuxenskolan

Öppet brodericafé med fritt 
skapande för alla

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

KretsloppKretslopp
utställning t o m  8 mars. 

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

Alla har en släktsaga - Öppet Hus 

Stenar och såntStenar och sånt
utställning t o m 6 mars.
Repslagarmuseet

Ale gymnasium

Välkommen till mitt liv 2

Ale gymnasium
tis 27 feb, kl 19
Bilj: 150 kr, 
ungd 100 kr 

Carl von Linné kommer till Skepplanda
Nils Zandhers berättar.
Skepplanda bibliotek
tis 27 feb, kl 19
Entré/fi ka: 40 kr

Arr:
Bibliotekets vänner 
i norra Ale, SV
Tel. 0303-74 98 78

Marie Nilsson Lind
- en vilsen Ainbuske - 
i en intim och musik-
fylld föreställning. Med 
historier från sitt eget 
liv guidar hon publiken 
genom tabubelagda 
ämnen - depression, 
utbrändhet och 
jakten efter lycka. 
Riksteatern.
Teaterföreningen i Ale

Hitta dina släktband! Arr:
Ale släktforskare 
Tel. 0303-74 88 27Biblioteket, Nödinge

lör 3 mars kl 10.30-13

Ale gymnasium 
ons 14 mars, kl 19 
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

Foto: Johan HellströmFoto: Johan Hellström

Varför gå över ån efter vatten
Linda Nilsson, Jordens vänner, 
resonerar kring: Varför köper vi 
vatten på fl aska när vårt kran-
vatten är minst lika bra och 
billigare?

Översiktsplan för Ale 
kommun - Ale ÖP 07
Utställningshandlingarna består av:

Planbeskrivning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning
Mark- och vattenanvändningskarta
Rekommendationskarta
Samrådsredogörelse

Informationsmöten hålls vid tre tillfällen i mars:
Nödinge församlingshem, 20 mars kl. 19.00
(Nödinge, Nol och Alafors)
Bohus Centrum, 21 mars kl. 19.00
(Surte och Bohus)
Älvängens dagcentral, 22 mars kl. 19.00
(Älvängen, Starrkärr, Kilanda, Ryd, 
Skepplanda, Alvhem och Hålanda)
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UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING

Naturvårdsprogrammet
Utställningshandlingarna består av:

Programhandling
Områdeskarta
Samrådsredogörelse 

Under utställningstiden 1 mars – 2 maj fi nns förslag 
till översiktsplan och förslag till naturvårdsprogram 
utställda för granskning på följande platser: 

Kommunhuset i Alafors, 
vard kl. 13-16, tisd även kl. 13-18
Surte bibliotek
Huvudbiblioteket i Nödinge 
Älvängens Dagcentral, säkrast på fm.
Skepplanda bibliotek 

För biblioteken gäller respektive biblioteks ordinarie 
öppettider. Förslagen fi nns även på kommunens hem-
sida: www.ale.se 

Upplysningar om förslagen lämnas av Ann-Marie 
Carlsson 0303-33 03 25 (översiktsplan) och Göran 
Fransson 0303-33 07 37 (naturvårdsprogram).

Synpunkter på förslagen kan framföras skriftligt senast 
2 maj 2007 till Ale kommun, Samhällsplaneringsavdel-
ningen, 449 80 Alafors.

Efter utställningstidens slut kommer synpunkterna att 
redovisas och kommenteras i utställningsutlåtanden 
för översiktsplanen resp. naturvårdsprogrammet och 
beräknas därefter antas i Kommunfullmäktige efter 
sommaren.

Samhällsplaneringsavdelningen, Kommunstyrelsen
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BOKTIPS: Välkommen 
till Huvudbiblioteket i 
Nödinge den 26 februari 
kl. 19.00.

Då tipsar bibliotekets 
personal om läsvärda 
böcker, både nya och lite 
äldre. Du kan även  köpa 
fi ka till självkostnadspris. 

Välkommen!LäsgodisLäsgodis

Nu kan du få motion för både kropp och själ. 
Visste du att biblioteken i Ale lånar ut gåsta-
var och cd/MP3-spelare till alla alebor med 
lånekort? 

Passa på att ge dig ut i naturen och få en 
läsupplevelse på köpet. 
Välkommen till ditt bibliotek och botanisera 
bland en mängd spännande titlar, exempelvis;

* Djävulen bär Prada av Lauren 
  Weisberger
* Dotter önskas av Katerina Janouch 
* Herakles av Th eodor Kallifatides 
* Tätt intill dagarna av Mustafa Can 
* Må döden sova av Anna Jansson 
* Fly för livet av Helena von Zweigberg

Dags att motionera bådeDags att motionera både 
kropp och själ          kropp och själ

Låna gåstavar, CD/MP3-spelare och en ljudbok på 
kommunens bibliotek.

E-BÖCKER

Nu kan du, som har lånekort i Ale kommun och en 
dator med internetuppkoppling även låna böcker 
och läsa direkt i datorn eller din mobiltelefon. Besök 
ditt närmaste bibliotek eller www.ale.se för mer 
information. 


