
Nu är det höst igen och dags 
för ortsutvecklingsmöten. 

På ett ortsutvecklings-
möte behandlas betydelse-
fulla frågor för orten och ak-
tuell information förmedlas
till boende i närområdet. 
Det är också en möjlighet 
för medborgare att framföra 

Välkommen till höstens 
ortsutvecklingsmöten!

Vecka 40

Älvängen 4/10

Vecka 41

Skepplanda  9/10
Starrkärr  11/10

Vecka 42

Nödinge  16/10
Bohus  17/10
Surte  18/10
Alafors  18/10

Alla möten börjar klockan 19.00. En vecka före 
respektive möte annonseras plats och tema för 
mötet. Mer information om ortsutvecklings-
mötena finns på kommunens hemsida.

utvecklingsförslag och lokala 
idéer direkt till beslutfattare.

Om du har en fråga som 
du vill ha behandlad på mö-
tet i din ort måste du skicka 
in frågan så att den är hos 
kommunen senast sju dagar 
innan mötet.

Vecka 43

Nol 23/10
Hålanda  23/10
Alvhem  25/10

Skicka din fråga till:
Ale kommun, Kommunstyrelsens förvaltning,
Stefan Lydén, 449 80 Alafors 
Eller via e-post: stefan.lyden@ale.se

Ortsutvecklingsmöte i Älvängen
• Hur ska Älvängen se ut i framtiden?

Strukturstudie över centrala Älvängen presenteras av stadsarkitekt Måns Werner
Medverkande: Stadsarkitekt Måns Werner, kommunalrådet Jarl Karlsson, repr.från kommunstyrelsens förvaltning, trafik-
ingengör Kenneth Gustavsson, repr.från Älvängens vägförening

Höstens ortsutvecklingsmöten

Utgivning vecka 38, 2007

AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

Välkommen till diskussionscafé
Ta med dina tankar och dela dem med andra!

Alla är välkomna till Glasbruksmuseet i Surte, vi träffas tre 
gånger under hösten 3 oktober, 7 november, 5 december, 
kl 10-12
Du kan lämna förslag på diskussionsämne i en låda när du 
kommer.
Vi drar slumpmässigt ämnen och diskuterar i smågrupper med 
en diskussionsledare som håller i tråden. 
Det serveras kaffe och hembakade bullar till ett pris av 20:-.
Välkomna!

Samarrangörer: Rådet för hälsa och trygget och 
studieförbundet vuxenskolan

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

pågående utställningar:

Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet
Sparsmakat t o m 2 okt Repslagarmuseet

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Stickcafé

I huvudet på 
Linné

Glasbruksmuseet 
tis 25 sep, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Ale Vikingagård
ons 26 sep, kl 19
Bilj: 100 kr, ungd 80 kr
(scenpassrabatt)  

Möt Sveriges, genom 
tidernas främste 
vetenskapsman, 
direkt hitkommen 
från 1700-talet. I 
Allikateaterns 
föreställning berättar 
Linné om nya 
spännande idéer och
tankar inom biologin. 

Nyhetsbrev från kommunstyrelsen
Nu kan du prenumerera på ett elektroniskt 
nyhetsbrev från kommunstyrelsen.
Nyhetsbrevet handlar om politiska nyheter, 
aktuella frågor och beslut i Ale.

Vill du prenumerera på ks nyhetsbrev, 
skicka ett mail till ksnytt@ale.se.

Stängt på 
Älvängens bibliotek

Torsdagen den 27/9 är 
biblioteket i Älvängen stängt 

p g a bokmässan.

Museerna i Ale 
på bokmässan
Glasbruksmuseet och Repslagarmuseet 
är med på Bok- och Biblioteksmässan 
i Göteborg som pågår 27-30 sept. Vi 
hälsar alla välkomna till monter C04:4 där 
museerna presenterar sig i en gemensam 
monter med Stadsmuseet i Göteborg och 
Kungliga Slotten. 

Ale kommun
Tfn: 0303-33 00 00. 
Besök/post: Ledetvägen 6,  449 80 Alafors
Redaktör: Frida Rydeling

www.ale.se


