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

Ale gymnasium 
ons 28 mars, kl 19 
Bilj: 140 kr, ungd 80 kr

Samtal i utställningen
Christina Skoogh visar 
“Målningar och Glasobjekt”. 
Glasbruksmuseet
sön 25 mars, kl 13
Entré: 40 kr

Guidning av Vikingagården, mat och  
underhållning.
Anm senast 27/3 tel 0303-22 99 75 
eller tel 0303-33 60 85

Nordiskt gästabud

Vikingagården
lör 31 mars kl 14
Entré: 150 kr

Cecilie Norby & 
Bohuslän Big Band

Blommor och bär i 
Linnés anda 

- bilder av Monica Ågren.
28 mars - 27 april
Vernissage i samband med 
föredraget Linnés Apostel.
Skepplanda bibliotek 
ons 28 mars kl 19
Fika/Entré: 40 kr

Arrangör:
Bibl vänner 
i norra Ale
0303-74 98 78

Trevligt och bra

Ill: Efva Henrysson

Svängig storbandsjazz i 
nyinsatt program.

Komikerduon bjuder in 
till samtidsbetraktelser 
i Hasse och Tages anda. 
Riksteatern
Arr: Teaterföreningen i Ale
Teatern, Ale gymnasium
lör 31 mars, kl 18
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr 
(scenpassrabatt)

Arr: Föreningen 
Norden

Ylva Rylander på Svenska Natur-
skyddsföreningen, berättar om 
den påtagliga klimatförändringen. 

Är syndafl oden på väg?

Ale gymnasium 
ons 11 april, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

pågående utställningar:

Målningar och Glasobjekt t o m 5 april. 
Entré: 40 kr. Glasbruksmuseet
Sett med mina ögon t o m 10 april. Repslagarmuseet
Ägg t o m 15 april. Ale gymnasium

Musikskolan i AleMusikskolan i AleMusikskolan i Ale
för barn i fsk – så 3

Rytm och rörelse 4-5 år
Sång, lek, ramsor, rörelse och spel på enklare rytm-
instrument för yngre barn som vill utforska musiken 
genom fantasin.
Onsdagar kl. 16:00–16:40 i Nödinge till hösten
Terminsavgift 400:-

Suzukimetoden  så 1 -
- lär ut fi ol eller cello på ett lekfullt sätt och inleds 
med en 4 v kurs för föräldrarna. 
Terminsavgift 550:-

Blockfl öjt i grupp så 3
Terminsavgift 400:-

För mer info: 330 590 eller 330 241. 
Anmälan senast 27 april, 
blankett fi nns på Kulturverket, 
Ale gymnasium eller www.ale.se/
blanketter/skola och utbildning

för föräldrar och barn i så 3 och uppåt

INSTRUMENTVISNING
Träffa musikskolans lärare och prova på olika in-
strument! Musikskolans intresseförening säljer fi ka.
Röda scen, Ale gymnasium
Tor 29 mars kl 19
Anmälningsblankett inför lå 07/08 se ovan.

Sandsopning i Ale
Våren är här så nu ska sanden sopas bort från gatorna. 
På måndag den 26 mars börjar arbetet i de södra delarna 
av kommunen. 
Tekniska förvaltningen

Nu är det vår igen och dags 
för årets första upplaga av 
ortsutvecklingsmötena. 

På ett ortsutvecklingsmö-
te behandlas betydelsefulla 
frågor för orten och aktuell 
information förmedlas till 
boende i närområdet. Det 
är också en möjlighet för 
medborgare att framföra 
utvecklingsförslag och lokala 
idéer direkt till beslutfattare.

Välkommen till vårens 
ortsutvecklingsmöten i Ale!

Vecka 15

Starrkärr 11/4
Surte 12/4

Vecka 16

Hålanda 17/4
Alafors 17/4
Bohus 18/4
Alvhem 19/4

Vecka 17

Nödinge 24/4
Skepplanda 24/4  
Nol 25/4
Älvängen 26/4

Alla möten börjar klockan 19.00. En 
vecka före respektive möte annonseras 
plats och tema för mötet. 

Mer information om ortsutvecklings-
mötena fi nns på kommunens hemsida.

Om du har en fråga som 
du vill ha behandlad på mö-
tet i din ort måste du skicka 
in frågan så att den är hos 
kommunen senast sju dagar 
innan mötet.

Skicka din fråga till:
Ale kommun, Kommunsty-
relsens förvaltning,
Stefan Lydén, 449 80 Alafors 
Eller via e-post: 
stefan.lyden@ale.se

Tekniska förvaltningen söker

PARKARBETARE
dels för säsongsarbete apr-sep 
dels för tillsvidareanställning

BRANDMÄN
män och kvinnor för del-
tidstjänstgöring vid Surte 
och Nol räddningskårer.

Sista ansökningsdag 
för samtliga tjänster är 
2007-04-02
Läs mer på www.ale.se klicka på 
”Lediga jobb”

BOKTIPS: Välkommen 
till Huvudbiblioteket i 
Nödinge den 26 mars kl. 
19.00.

Då tipsar bibliotekets 
personal om läsvärda 
böcker. Du kan även 
köpa fi ka till självkost-
nadspris. 

Välkommen!LäsgodisLäsgodis

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

Utgivning vecka 12, 2007


