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SKEPPLANDA
TISDAGEN DEN 
24 APRIL KL. 19  
SKEPPLANDA 
BIBLIOTEK, 

Vad kan vi göra 
för att öka 
tryggheten?

• VAKNA berättar om sin  
 verksamhet. 
• Nattvandrarna redovisar  
 sina aktiviteter.  

Varmt välkommen hälsar 
Anette Sernlo ordförande, 
Jan A Pressfeldt och Kent 
Carlsson.

Välkommen till ortsutvecklingsmöte i:

NÖDINGE
TISDAGEN DEN 
24 APRIL KL. 19  
ALE GYMNASIUM, 
GYMNASTIKSALEN

Boende i Ale

• Kooperativa hyresrätter  
 Sven Burgren, Alebyggen 
 medverkar.
• Golfbyn Backa Säteri
 Golf och bostäder.
 Jan-Erik Olsson, Ale 
 Exploatering medverkar

Kommunalråd Jarl 
Karlsson medverkar.

Varmt välkommen hälsar 
Sven Pettersson ordförande, 
Lars-Erik Carlbom och 
Dennis Ljunggren.

NOL
ONSDAGEN DEN 
25 APRIL KL. 19  
FOLKET HUS I NOL

Vad händer 
på Tudor 
industriområde?

• Miljösanering 
• Nyetableringar 

Representant för 
fastighetsägarna medverkar. 

Varmt välkommen hälsar
Lars-Ove Hellman 
ordförande, Rose-Marie Fihn 
och Ingmarie Torstensson. 

ÄLVÄNGEN
TORSDAGEN DEN 
26 APRIL KL. 19  
ÄLVÄNGENS FOLKETS 
HUS

Centrumplanen

• Var med och påverka 
 centrumplanen, 
 stadsarkitekt Måns 
 Werner medverkar. 
• Kommunalrådet Jarl 
 Karlsson medverkar och 
 berättar om Ale 
 kommuns framtid.

Varmt välkommen hälsar 
Lars-Gunnar Wallin, 
ordförande, Kjell Klerfors, 
Elisabeth Bredesen.

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

Ale gymnasium 
Mån 23 april, kl 19. Fri entré.

pågående utställningar:

Världsbokdagen
Böcker som påverkat mig

Få dina förseningsavgifter bort-
tagna under v 17. Gäller alla bibliotek.

Elever från Ale gymnasium har 
fotograferat på temat Vatten från 
ovan. I utställningen visas dessa 
bilder tillsammans med fl ygfoton 
över Ale kommun.

Vatten från ovan

Ale gymnasium, 3 maj – 24 maj
Vernissage tor 3 maj, kl 13

Teckningstävling t o m 9 maj Repslagarmuseet

Konst och Smide t o m  10 juni

Elevutställning t o m 20 maj

Glasbruksmuseet
Glasbruksmuseet

Fyra kända ”Ale-profi ler” 
berättar och diskuterar kring 
personliga läsupplevelser.  
Sigun Melander, f.d. studierektor

Kjell Frövenholt, f.d. förvaltningschef

Birgitta Runge, områdeschef

Michael Svensson, teaterlärare

Lördag 5 maj kl 10 - 15
Söndag 6 maj kl 11 - 16

Låt  dig  föras  tillbaka 10  sekler  till den  fantastiska  stämningen en 
marknadsdag på vikingakungens gård. Fynda bland alla hantverken. 
Känn röklukten från eldarna. Se kämparna träna. 

Ale Vikingagård hälsar alla besökare välkomna i den alldeles nya 
cafébyggnaden.

Entré: Vuxna 40 kr, Barn 20 kr. Besökare i vikingakläder gratis.  

Sökes:
KontaktpersonKontaktperson
för ungaför unga
Att vara kontaktperson innebär att 
man fungerar som en god förebild 
för en ung tjej eller kille som har 
behov av lite extra stöd och har få 
vuxna runt sig. Kontaktpersonen ska
bland annat vara någon att göra roliga saker tillsammans 
med och någon att vända sig till när man behöver någon 
att prata med. Kontaktpersonen träff ar man ungefär en 
gång i veckan

Kontaktpersonen ska varaKontaktpersonen ska vara
• Minst 20 år
• Trygg i sig själv
• Intresserad och engagerad
För att bli kontaktperson 
görs en utredning av en 
socialsekreterare och sedan 
görs en matchning av rätt 
kontaktperons till rätt ungdom.

Ersättning:Ersättning: omkostnader och arvode.

Låter detta intressant?
Då är du välkommen 

att ta kontakt med 
socialsekreterare Birgit 

Nykvist på telefon 
0303-330 436

 eller socialsekreterare 
Jennie Tambour på 

telefon 0303-330 154

Kom! BeskådaKom! Beskåda 
den nyaden nya 

bokbussen!bokbussen!

Fredagen 27 april kl. 11-14 
kan du titta in i den alldeles 
nya bokbussen på Ale Torg. 
Från maj  kommer den att 
trafi kera Ale. Men redan 

nu har du chansen att ta en 
förhandstitt. Personalen fi nns 
på plats för att svara på alla 

frågor du kan tänkas ha.

ÄndradeÄndrade
öppettider påöppettider på 
biblioteken!biblioteken!
Biblioteken i Ale är 
stängda 30/4-1/5

Huvudbiblioteket i 
Nödinge är inte öppet 

på lördagar från 
1 maj - 31 augusti.

Du som förälder är viktigDu som förälder är viktig
Kom och lyssna till specialpedagog
Anette Hansson som talar om vikten 
av att stödja barns lek, deras sociala-, 
språkliga-, och motoriska utveckling, 
samt vikten av att sätta gränser.

Tisdagen den 24 april kl 18.30 – 21.00
Medborgarhuset Alafors.

Vi bjuder 
på frukt.

Vikingatida marknad 
på Ale Vikingagård


