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AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

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

pågående utställningar:

Konst och Smide t o m  10 juni Glasbruksmuseet

Prästalund, Starrkärr
tor 14 juni, kl 18.30
Entré: 60 kr

Links - glaskonst

Nu nalkas ljuva sommar t o m 12 juni

Arr:  SV/Starrkärr
Kilanda hembygds-
förening
Tel: 0303-74 85 02

Visor i Prästalund
med Lars-Erik Frändberg. Ta gärna 
med kaffekorg. Vid regn i 
Starrkärrs bygdegård

Glasbruksmuseet
16 juni - 19 aug
Invigning lör 16 juni, kl 13
Fri entré invigningsdagen

Glasets dag

Levande industriarv

En dag i glasets tecken, från nytill-
verkade glaspjäser till värdering 
av gamla släktklenoder och en 
föreläsning om glasets historia i 
Sverige.
Glasbruksmuseet
lör 16 juni, kl 10 - 17

En presentation av industri-
museer i Västra Götaland.
Repslagarmuseet
17 juni - 22 aug
Vernissage sön 17 juni, kl 13
Fri entré vernissagedagen

Musikcafé på Glasbruksmuseet
”Så lyssnande tyst”. Sånger av 
Evert Taube med Marita Redin och 
Emil Pernblad
tis 19 juni, kl 12 - 17
Fri entré

Arr:
SV/Demens-
föreningen i Ale
Tel: 0303-748502

Isabelle Samuelsson från Ale musik-
skola spelar musikalmelodier på 
saxofon.
tis 26 juni, kl 12 - 14
Fri entré

Ale kommuns feriearbetare 
“Sommarmusikanterna” under-
håller.
tis 3 juli, kl 12 - 14
Fri entré

Repslagarmuseet

Unika glasobjekt av
Antonia Lindell och 
Jenny Skrufserud.

Du som går i klass 5 till 9 på 
Kyrkbyskolan kan gå i sommarskola.
Sommarskolan håller på i fem dagar, 
från den 15 juni till den 21 juni.
Sommarskolan är till för de elever 
som känner att de behöver träna 
extra på något eller förbättra sina 
kunskaper i till exempel engelska 
eller matte.

Skoldagarna håller på mellan 
kl 8.30 -15.30. Eftermiddagarna 
ägnas åt något roligt såsom en 
utfl ykt, bollspel eller annan aktivitet 

beroende på väder. 
-Kyrkbyskolan har haft 

sommarskola i fl era år. Det har varit 
väldigt populärt och omtyckt så det 
är något vi fortsätter att erbjuda våra 
elever, säger rektor Peter Madsen.

Om du vill veta mer om 
sommarskolan eller om du vill 
anmäla dig, ring eller skicka ett mail 
till rektor Peter Madsen, tfn 0303-32 
01 92 eller 0704-32 01 92, e-post 
peter.madsen@ale.se.

Sommarskola = kul pluggSommarskola = kul plugg

Välkommen till

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Måndagen 18 juni kl 18.30

Vid sammanträdet kommer  bl a följande frågor 
att behandlas:

 • Information från Vägverket om sträckan 
  Älvängen-Trollhättan

   • Diff erentierade avgifter inom Musikskolan

   • Förslag till förändring av kommunala 
  pensionärsrådets reglemente

   • Helårsprognos 2007

   • Minnesanteckningar från 
  ortsutvecklingsmöten, våren 2007

Svar på interpellation:

 • Lärlingsutbildningar (fp)

 • Planering av E45 norr om Älvängen (m)

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

Rättvis handel
RÄTTVIS HANDEL i ÄlvängenRÄTTVIS HANDEL i Älvängen

(f.d. Lekhörnan, Norra Torget)(f.d. Lekhörnan, Norra Torget)

Här hittar du fi na 
”rättvisa” varor -

både livsmedel och 
hantverk.

ÖPPET:  ons-fre 14-18, lör 10-14
Stängt vecka 32 & 33.

Välkommen in!  Kooperativet Alevira

Det fi nns många smultronställen i Ale
Den 15 juni slår Ale turistbyrå upp portarna för sommarsäsongen. Turistbyrån har öppet varje 
dag mellan kl. 10.00-17.00  t o m med den 19 augusti . Här kan du som turist, men även som 
alebo, få många goda råd om sevärdheter såväl inom som utanför kommunens gränser. Här 
fi nns broschyrer och information från många av landets kommuner. Kartor, vägbeskrivningar, 
nödvändiga telefonnummer med mera. Ale turistbyrå har även ett nytt telefonnummer som är 
0303-37 13 00. Välkommen att upptäcka dina smultronställen i Ale!

Från och med i år fi nns Ales turistbroschyr att hämta bl a på biblioteken, apoteken, 
bensinstationer, kommunhuset, m.m.

Sommartider i 
kommunen

Huvudbiblioteket i Nödinge har följande 
öppettider: 15/6-19/8 Mån 10.00-15.00 Tis 
10.00-19.00 Ons 10.00-19.00 Tor 10.00-15.00. 
Biblioteken i Surte och Skepplanda är stängda 
2/7-5/8. 
Biblioteket i Älvängen är stängt 9/7-12/8.

Bär hem dina sommarböcker i vår 
nya fräscha Vaknakasse (30kr)!

Glasbruksmuseet i Surte
Museet har sommaröppet 16 juni - 19 augusti 
dagligen 10-17. Stängt midsommarhelgen.
Museet är stängt torsdag 14 juni för 
personalutbildning. Tel 0303-330106. 

Välkomna!

Individ- och familjeomsorgens 
kontor stänger tidigare
Individ- och familjeomsorgens kontor, 
S. Klöverstigen 1, Nödinge stänger kl 12.00 
Onsdag 13/6 och kl 13.00 Torsdag 21/6.


