
Ortsutvecklingsmöte i Älvängen

Tid: Torsdagen den 4 oktober kl.19.00  
Plats: Informationssalen, Aroseniusskolan

Strukturstudie över centrala Älvängen pre-
senteras av stadsarkitekt Måns Werner

Medverkande: repr. från kommunstyrelsens 
förvaltning, trafikingengör Kenneth Gustavs-
son, repr. från Älvängens vägförening

Välkomna! Lars-Gunnar Wallin ordf, Kjell 
Klerfors, Elisabeth Bredesen

- Hur ska Älvängen se ut i framtiden?     

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

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

Utgivning vecka 39, 2007

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:

Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet

Sparsmakat t o m 2 okt Repslagarmuseet

Teatern, Ale gymnasium 
tis 2 okt, kl 19 
Bilj: 150 kr, ungd 120 kr, 
(scenpassrabatt)

Arr: Teater-
föreningen i Ale

En unik hiphop-dans-teater med maxad 
energi som pulserar och 
berör. Twisted Feet från 
Göteborg är den nya 
generationen hiphoppare.
I föreställningen om utan-
förskap och gemenskap 
ger de av sig själva och 
sin uppväxt.

Cinderella 
i skuggan av skon

Brodericafé
Pröva på fritt broderi.
Glasbruksmuseet
tis 2 okt, kl 9.30 – ca 12 

Samarr: Rådet 
för trygghet och 
hälsa, SV och 
Skepplanda 
församling

Glasbruksmuseet
ons 17 okt, kl 19 
Bilj: 100 kr, ungd 60 kr

Hur låter musik 
komponerad i 
Surte 2007? 
När ensemblen 
Innan Hav 
bjuder på glos-
bruk i Glasbruket hör vi tex hur en 
dikt kan låta i ett fl öjtsolos klangdräkt. 

Innan hav

Färska Fina Fynd i Lid
Martin Skoglund berättar om vårens 
arkeologiska fynd vid slottet i Lid.
Skepplanda bibliotek 
tis 2 okt kl 19, entré/fi ka 40 kr

Samarr: 
Bibl vänner i 
norra Ale, SV 
0303-74 68 13

In natura 2007 7 okt - 6 nov Repslagarmuseet

Barn i en stressad värld

9 oktober  kl 18.30-21.00 
Ale Gymnasiums teaterlokal  

När barn är stressade, vad händer med deras 
psykiska hälsa och vad händer med inlärnings-
förmågan?  Kom och lyssna på och ställ frågor till 
Gunilla Källgren, psykolog.          

Pris: 50:- för en person och 80:- för två. 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

Familjeföreläsningarna är ett samarbete med primärvården södra 
älvsborg, studieförbundet vuxenskolan och svenska kyrkan.

Med den ny e-tjänsten på 
Ale kommuns webbplats 
kan du som förälder ordna 
det mesta som har med 
barnomsorg att göra – och 
du kan göra det när det 
passar dig själv bäst!

Allmän information kan man ta 
del av direkt på webbplatsen. Det 
nya är att man nu också kommer 
att kunna anmäla sitt barn till 

barnomsorg direkt. När man 
har ansökt om plats så kom-
mer man att få ett använ-
darnamn och ett lösenord, 
som kan användas för att 
logga in och göra eventu-
ella ändringar. När ditt barn 
fått en plats kan du ange 
inkomst och schema.

Du hittar tjänsten på 
www.ale.se från och med 
den 1 oktober 2007.

Ny e-tjänst i Ale

Min Inre Skärgård

ANITA STEINER

Glasbruksmuseet i Surte
20 okt–25 nov 2007 

Invigning lördag 20 okt kl 13 

Månd 29 okt kl 19. 
Bilder och böcker och bilderböcker 

Föreläsning och visning av utställningen 
Entré 60:- Samarr ABF 

Utställningen genomförs i samarbete med 
Ale Kommunala Konstförening 

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

Biblioteken i Ale 
prenumererar på ett 
stort antal tidningar och 
tidskrifter. Du får låna med 
dig hem eller läsa på biblioteket. Dessutom 
har vi gjort länkar till de tidskrifter som 
har hemsidor där du kan läsa mycket av 
materialet via nätet. 
Ta en titt på 
www.ale.se/bibliotek.

Tidskrifter på 
biblioteket


