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AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

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

Spår av ristningar
Upplev en magisk dans och 
berättarföreställning som ger liv 
åt hällristningen på Jätteberget

Jättebergets Hällristning, 
Alvhem
Onsdagen 15/8 kl. 20.00

Fri entré

Ale Kommun och Embla 
dans och teater i samarbete 
med Teaterföreningen i Ale 
och Bibliotekets vänner
 i norra Ale.

Välkomna!

Alla alebor som blivit svenska 
medborgare under år 2006 
är varmt välkomna till en 
ceremoni lördagen 
den 15 september.

Vi tar med dig på en 
guidad busstur genom 
Ale kommun. Sedan 
bjuder vi på mat och 
underhållning.

Snart 
kommer en 
inbjudan i 

din brevlåda!

Lennart WetterlundLennart Wetterlund från Surte spelar från Surte spelar 
blandad populärmusik på sommarensblandad populärmusik på sommarens
sista musikcafé på Glasbruksmuseet.sista musikcafé på Glasbruksmuseet. 

Kom och lyssna på härliga toner.Kom och lyssna på härliga toner. 

Tid:Tid: 

Tisdagen den 14 augusti,Tisdagen den 14 augusti, 
kl 12-14.kl 12-14.

Gång- och cykelväg längs Prästvägen i Nödinge
För att öka trafi ksäkerheten för de 
oskyddade trafi kanter som färdas 
kommer Ale kommunen att bygga 
ut en gång- och cykelväg längs del 
av Prästvägen under sommaren/
hösten 2007. Utbyggnaden kommer 
att ske på västra sidan av gatan från 
Kyrkvägen till Klockarevägen. GC-
vägen kommer att få en bredd på 2,5-3 
m. För att kunna göra detta kommer 
gatan att smalnas av något längs 
hela sträckan. Hastighetsdämpande 
åtgärder kommer att utföras på 
två ställen. Mellan Kyrkvägen 
och Källvägen kommer en 
sidoförskjutning att utföras och vid 
Lillgårdens förskola kommer gatan 
att smalnas av till cirka 3,5 meter.

Utbyggnaden fi nansieras till hälften 
av ett statsbidrag som har kommit 

kommunen till del. Arbetet beräknas 
vara färdigt i mitten av september.

Promenad/stavgång hösten 2007
Ja, just du är välkommen

Alafors
Start från Furulundsparken 
måndagar och onsdagar kl. 9.00 
13 augusti – 19 december

Nödinge 
Start från Apoteket Alen
tisdagar kl. 10.00 
14 augusti – 18 december

Älvängen
Start från Apoteket Skeppet
torsdagar kl. 10.00 
16 augusti – 20 december

• Behövs ingen föranmälan
• Aktiviteten är kostnadsfri

För information kontakta: 
Monica Stiller 0704-32 07 10 eller 0303-33 00 13 
E-post: monica.stiller@ale.se

Vi går i 
alla väder

OBS!!!
Efter sanering och 

ombyggnad startar vi 
åter i Furustugan.

LE KOMMUNA


