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AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

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

pågående utställningar:
Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet

Brodericafé
Pröva på fritt broderi.

Skepplanda församlingshem
tis 8 okt, kl 9.30 – ca 12 

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

Rich man Poor man
- den nya föreställningen

Läsgodis 
Kärlek i litteraturen
Utbildnings- och kulturnämndens 
ordförande Monica Samuelsson 
och bibliotekets personal tipsar om 
böcker! Fika till självkostnadapris.

Huvudbiblioteket, Nödinge
ons 10 kt, kl 19

In natura 2007 7 okt - 6 nov Repslagarmuseet

Stickcafé
Glasbruksmuseet 
tis 9 okt, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Nu är de tillbaka igen, de 
osannolika clownerna från 
teatergruppen 123 Schtunk. 
Commedia dell’Arte har alltid 
ifrågasatt makten, narrat för 
kungar, sagt sanningar utan 
att halshuggas. Nu är det dags 
att utmana de styrande om ett 
av världens största problem: 
fattigdom. 

Teatern, Ale gymnasium
ons 24 okt, kl 19 
Bilj: 150 kr, ungdom 120 kr, 
(scenpassrabatt)  

Arr: Teater-
föreningen i Ale

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

Kristips: Inför krisen

(Källa: Krisberedskapsmyndigheten)

Förvänta dig det oväntade. Genom att vara 
medveten om att du kan hamna i en nöd-
situation ökar du din förmåga att hantera kriser.

I kommande nummer av Alekuriren delar Ale kommun ut tips 
på hur man förbereder sig inför en kris.

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge
Tid: Tisdagen den 16 oktober, kl 19
Plats: Musiksalen Ale gymnasium
Information från polisen om nuvarande situation i Nödinge, tillgänglighet och framtidsplaner. Medverkar gör 
Kjell Olsson, kommissarie och Jan Henriksson, chef  för närpolisen i Ale. Primärvården, dr Mikael Grono-
witz, verksamhetschef  informerar om den kraftigt expanderade situationen i Nödinge. 

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr, Kilanda
Tid: Torsdagden den 11 oktober, kl 19
Plats: Starrkärrs bygdegård
Vi kommer prata om tillgänglighet när det gäller riksväg 45. Medverkar gör Torbjörn Andersson, gatuchef, 
och Kenneth Gustavsson, trafikingenjör, från Ale kommun. Medverkar gör också Stefan Kraft från Väst-
trafik. 

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Tid: Tisdagen den 9 oktober, kl 19
Plats: Biblioteket i Skepplanda 
-  Kvällens teman är: Kommunens mångfixare kommer och presenterar sin verksamhet och vad de kan er-
- Vi talar ofta om dom på våra möten, hur skall vi göra för att tala med dom? Barnen och ungdomarna, alltså!

Ortsutvecklingsmöte i Surte
Tid: Torsdagen den 18 oktober, kl 19
Plats: Kulturhuset i Surte
Presentation av nya  Europaväg 45 och hur den påverkar Surte.
Medverkande: Näringslivschef  Jerry Brattåsen Ale Utveckling AB. Ordförande Alf  Granqvist och Dick 
Sporre från Surte - Bohus Företagareförening.

Ortsutvecklingsmöte i Bohus
Tid: Tisdagen den 16 oktober, kl 19
Plats: Bohus servicehus

Ortsutvecklingsmöte i Nol
Tid: Onsdagen den 17 oktober, kl 19
Plats: Folkets hus, Nol

Ortsutvecklingsmöte i Hålanda
Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl 19
Plats: Hålanda bygdegård
Vi diskuterar förskolan, bildade av byalag, informationsskyltar och bredband i Hålanda.

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

Stipendiet om 30 000 kr utdelas till person 
eller organisation för insatser inom kultur-
området. Stipendiet kan delas på fl era 
stipendiater. Det utdelas till person eller 
organisation som är bosatt i eller har sin 
kulturella verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och 
belöningsstipendium.

Ansökan om kulturstipendium eller förslag till 
kulturstipendiat skall tillsammans med 
eventuell dokumentation vara kommunen 
tillhanda senast 15 okt 2007.

För ytterligare upplysningar och erhållande av 
ansökningsblanketter kontakta 
Utbildnings- och kulturförvaltningen, 
Ove Ringsby, tel 0303- 33 02 18.

Blanketter kan hämtas på www.ale.se/kultur/
kultur/kulturverket/kulturstipendium.

Ale kommuns Ale kommuns 
kulturstipendium 2007kulturstipendium 2007

Ansökan insändes till:
Ale kommun
Utbildnings- och kulturfötvaltningen
Ove Ringsby
449 80 Alafors

Blommor och bärBlommor och bär
- bilder i Linnés anda” 

Monica Ågren

Utställning på 
huvudbibliotek i Nödinge.

Utställningen pågår till 
den 19 oktober.


