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Ändrade öppettider påÄndrade öppettider 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.

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

pågående utställningar:

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

Glasblåsarns barn 
Bör man tänka efter innan man 
önskar sig något? Kan det vara far-
ligt att få sina önskningar uppfyllda? 
Familjeföreställning från 9 år. 
Arr: Teaterföreningen i Ale
Teatern Ale gymnasium,
sön 6 maj kl 17
Bilj: 40 kr, ungd 20 kr

Avgångselever på estetiska programmet,
Ale gymnasium, ger

Föreställningar Föreställningar 
även:även:
Tor 3 maj, kl 18Tor 3 maj, kl 18
premiär:premiär:

Fre 4 maj, kl 18Fre 4 maj, kl 18
Lör 5 maj, kl 18Lör 5 maj, kl 18

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.  

Vikingatida marknad 
på Ale Vikingagård

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

Invigning

av vårt entré-

hus. Lördag 5/5 

kl 10.00.
Kommunstyrelsens 

ordförande
Jarl Karlsson

Sedan början av året har en inventering 
pågått av kommunens off entliga 
lokaler. Skolor, förskolor, museer, 
Medborgarhuset och kommunhuset 
har fått besök av en man med 
vattenpass och tumstock. Leif Östberg, 
byggnadsingenjör från Liljewalls 
arkitekter har engagerats av kommunens 
för att mäta trösklar, kontrollera lutning 
och se om t ex dörrar syns ordentligt. 

-Jag börjar alltid med entréfunktionen, 
berättar Leif. För rullstolsburna är det 
viktigt att lutningen på en eventuell 
ramp inte är för kraftig. Finns det 
trappor, fi nns hiss, vilka mått håller 
dörröppningen är andra uppgifter 
som noteras i protokollet. Efter entrén 
går inspektionsrundan vidare till de 
områden av lokalen som är tillgängliga 
för allmänheten och jag bockar av 
tillgången till t ex handikapptoaletter.

Resultatet av inventeringen ska 
sedan kunna nås av allmänheten 

via kommunens 
hemsida. Man ska 
kunna förbereda 
sig inför ett besök 
i kommunens 
lokaler och veta 
vad som väntar 
i form av hinder 
eller möjligheter. 
Uppgifterna ska 
fi nnas i ett register 
som är gemensamt 
för Västra 
Götalandsregionen. 

Inventeringen har gjorts i samarbete 
med handikapporganisationer i Ale.  
-För oss har samarbetet inneburit nya 
insikter om hur en fastighet ska vara 
beskaff ad för att vara tillgänglig för alla, 
säger fastighetschef Runar Elverlind. Att 
glasdörrar ska förses med markeringar i 
ögonhöjd (för gående eller sittande) och 
att strömbrytare och automatknappar 

får rätt placering är kunskaper som vi 
tar med oss till nybyggnationer.

Även den yttre miljön inventeras och 
då handlar det bl a om vägen från 
parkeringen in till lokalen, gatunätet, 
gångvägar och hållplatser. Den 
genomgången görs av kommunens 
trafi kingenjör.

Enligt den nationella 
handlingsplanen från 
patient till medborgare 
som antogs av riksdagen 
2000 ska:

- handikapperspektivet 
 genomsyra alla 
 samhällssektorer

- samhället ska bli 
 tillgängligare och 

- personer med 
 funktionshinder ska få 
 ett värdigt bemötande. 

Ale kommun har tillsatt 
en arbetsgrupp som leds 
av Fastighetsavdelningen. 
Gruppens uppdrag i 
korthet: Inventera, lämna 
åtgärdsförslag (våren 
2007) och genomföra av 
Kommunfullmäktige beslutade 
åtgärder (2008-2010). 

Direktiven från riksdagen 
gäller även för privata 
fastigheter dit allmänheten 
har tillträde.

FAKTARUTA
Parkarbete i sommar?
Tekniska förvaltningen söker

88 duktiga sommarvikarierande duktiga sommarvikarierande 
parkarbetare.parkarbetare. 

Vi ser gärna fl ickor som sökande.
Du ska ha fyllt 18 år och inneha körkort.
Är du intresserad?
Ring 0303-330 111

När två blir tre eller fl er - vad händer då?
Välkommen till en föreläsning med författaren Carl-Otto Evers.
Vi bjuder på frukt och juice. Arrangörer: Primärvården och Rådet för Hälsa och Trygghet

Onsdag 2 maj
Onsdag 2 maj 

kl 18.30 - 21.30.
kl 18.30 - 21.30. 

Medborgarhuset
Medborgarhuset

AlaforsAlafors

Trädgårdens DagTrädgårdens Dag
12 maj kl 11-15 Glasbruksmuseet12 maj kl 11-15 Glasbruksmuseet

--Carl von Linné 300 år - föreläsningCarl von Linné 300 år - föreläsning 
”Vatten till läkedom” Bertil Ström, Linnékännare.”Vatten till läkedom” Bertil Ström, Linnékännare.
-Musik, sång, kaninhoppning, Köp, sälj eller byt-Musik, sång, kaninhoppning, Köp, sälj eller byt 

plantor och mycket meraplantor och mycket mera
Välkommen!Välkommen!

Ett tillgängligare Ale

Ale kommuns fastighetschef Runar Elverlind (t v)
tillsammans med Leif Östberg t h.


