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Barn- och ungdomsförvaltningen söker

SKOLLÄKARE
Läs mer på www.ale.se klicka på 
”Lediga jobb”

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

pågående utställning:
Konst och Smide t o m  10 juni Glasbruksmuseet

Avgångselever på estetiska programmet,
Ale gymnasium, ger

“All tid som inte tas tillvara med 
hjärtat är förlorad tid”. Hur ska man 
kunna lyssna om ingen hinner prata? 
Momo upptäcker något, ingen har 
längre tid.Det verkar nästan som om 
den gått upp i rök. 
Har du tid att inte komma?

Teatern, Ale gymnasium 
tor 24 maj, kl 19
Bilj: 40 kr, ungd 20 kr
Arr: Teaterföreningen i Ale
Premiär ons 23 maj kl 19
förest. även 27 maj kl 16

Momo eller kampen
om tiden

Nu nalkas ljuva sommar
Blomsterakvareller av Elisabeth Karlsson.

Repslagarmuseet
13 maj-12 juni

Individ- och familjeomsorgens 
kontor stänger tidigare

Måndagen den 21 maj och måndagen 
den 28 maj stänger Individ- och 
familjeomsorgens kontor, S. Klöverstigen 1, 
Nödinge kl 12.00 p.g.a utbildning.

Välkommen till

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Måndagen 28 maj kl 18.30

Vid sammanträdet kommer  bl a följande frågor 
att behandlas:
 • Antagande av förslag till detaljplan för 
  ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön
 • Ansökan om kommunal borgen - Ale-Surte 
  Bandyklubb

Svar på motioner om:
 • Kommunalt huvudmannaskap enligt 
  PBL (ad)
 • Bygglovtaxan (c)
 • Avtal mellan Integrationsverket och 
  Ale kommun (sd)

Komplett föredragningslista fi nns på kommunstyrelsens
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 närradion. Ale-
Kungälvs Närradioförening direktsänder alla 
Kommunfullmäktiges
sammanträden.

Välkommen!  Inga-Lill Andersson
 ordförande

Hälsodag i Furulundsparken
23 maj kl 10-14
För fj ärde året i rad arrangerar 
PRO, SPF, Ale kontakt- och 
stödverksamhet, Röda Korset och 
Rådet för Hälsa och Trygghet
En dag i hälsans tecken.
Kl 10.00 slår vi upp portarna till 
Furulundsparken. Du kan aktivera 
dig med stavgång – boulespel – kort 
eller lång poängpromenad - 5-kamp 
m m.

Kaff e, frallor och korv och bröd.
Alestuff arna – skolungdomar 
från Skepplanda underhåller på 
scen med show och dans.

GRATIS BUSS till och från 
Furulundsparken för dig som 
inte har egen bil eller tillgång 
till annat färdmedel.

Surte centrum 9.30

Bohus centrum 9.35

Nödinge busstationen 9.45

Nol kiosken 9.55

Alafors, Ledet 10.00

Furulund 10.05

Älvängens busstation 10.20

Skepplanda, Albotorget 10.30

Hemfärd från Furulund 14.00

BUSSTIDTABELL

Kalender 21-27 maj
Hämta ditt kort hos bl a vårdcentralerna, 
folktandvården, apoteken, ICA eller 
biblioteken.

Måndag 21 maj
9.00 Promenad och stavgång. Start Furustugan, Alafors

Tisdag 22 maj
10.00 Promenad och stavgång. Start Apoteket i Nödinge.
19.00 Motionsdans i Furulundsparken

Onsdag 23 maj
9.00 Promenad och stavgång. Start Furustugan, Alafors
18-19 tipspromenad, Furustugan (ALE 90) för barn och 
vuxna

Torsdag 24 maj
10.00 Promenad och stavgång. Start Apoteket i Älvängen.
Hälsodisken på ICA Älvängen 16-19
Träffa dietisten Hanna och hälsopedagogen Ann-Sofi e

Fredag 25 maj
9.00 Promenad och stavgång. Start Albotorget i 
Skepplanda
Hälsodisken på ICA Älvängen 11-14
Träffa dietisten Hanna och hälsopedagogen Ann-Sofi e

Söndag 27 maj
10-13 Tipspromenad (Surte-Bohus ungdomsfotboll) för 
barn och vuxna vid
Jennylund. Sträckan är 2-2,5 km.
10-13 Tipspromenad (OK Alehof). Start Dammekärr i 
Nödinge.

Säkrare trafi kmiljö
Blomlådor på gatan 
under sommaren är ett 
eff ektivt sätt att ge signaler 
till bilisterna att sänka 
hastigheten. Är detta ett 
alternativ för din gata? 
Kontakta oss för samråd.

Miljö- och byggförvaltningen:
 • skickar ritning över blomlådorna.
 • står för refl exer till blomlådorna.
 • står för den informationsbroschyr som du delar ut 
  till fastigheter efter gatan.
 • bestämmer tillsammans med dig var lådorna placeras.
 • tar ansvaret och de klagomål som kan bli på 
  blomlådorna.
 • får vi uppgifter från er på bilister som medvetet 
  saboterar eller fl yttar lådorna tar vi polisen till hjälp 
  för att åtgärda detta.

Anmälningsblankett hittar du på kommunens hemsida 
www.ale.se.
Har du några frågor ring till Kenneth Gustavsson 
tfn 0303-33 02 69.


