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AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

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

Välkommen till ortsutvecklingsmöten

Bohus
Tid: Tisdagen den 17 oktober, kl 19
Plats: Bohus servicehus

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

Nol
Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl 19
Plats: Folkets hus, Nol
• RV 45 vad händer nu och härnäst? Vägverket redovisar pågående och närmast kommande arbeten på 

sträckan Nol-Nödinge samt visar film om hela projektet
• Så kan det byggas i Nol till 2020. Samhällsplaneringsavdelningen redovisar vad den nu klara översiktspla-

nen innebär för möjligheter för Nol.

Alafors 
Tid: Torsdagen den 18 oktober, kl 19 
Plats: Medborgarhuset Alafors.
• Himlaskolan informerar om sin nya verksamhet för F-9.
• Hur kommer väg o järnvägs bygget att påverka tillgängligheten för Alafors.

Alvhem
Tid: Torsdagen den 25 oktober, klockan 19.00
Plats: Klubbstugan, Gläntevi
Vi följer upp vårens möte om framtidsplanerna för Alvhem/Lödöse, och ställer oss frågan, ”Vad har 
kommunledningen för visioner när det gäller Alvhem?” Medverkar gör Hasse Andersson (s) och Jan Skog 
(m). I övrigt uppföljning av tidigare frågor - och tillfälle att väcka nya.

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

pågående utställningar:

Brodericafé
Pröva på fritt broderi.
Glasbruksmuseet
tis 16 okt, kl 9.30 – ca 12 

Samarr: Rådet 
för trygghet och 
hälsa, SV

Musikskolans 
höstkonsert

Skolan i Surte förr t o m 4 novGlasbruksmuseet

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

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

Elever från Ale musikskola bjuder 
in till höstkonsert. Intresse-
föreningen säljer fi ka från 18.30
Teatern, Ale gymnasium
tor 18 okt, kl 19

Längs Donau på cykel
Daniel Höglund  visar bilder och 
berättar om strapatser, om natur-
upplevelser, historiska platser och 
om mat och logi utefter vägen.

Älvängens  bibliotek
tor 18 okt, kl 19. Entré/fi ka: 40 kr

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

Di som hade kônsta i händera
K-E Andersson, M Lindegren och 
B Andersson berättar om Alrik i 
Granvattnet, spegelmakarn Oscar 
på Dammen  och korgmakarn John 
på Hedaberget.

Skepplanda  bibliotek
ons 24 okt kl 19. Entré/fi ka 40 kr

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

När huvudet har roligt 
hänger kroppen med

Ale gymnasium
ons 31 okt, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr   

Roliga och spännande upplevelser 
kan locka nervceller att öka sina 
förgreningar. Rolf Ekman, 
professor emeritus i neurokemi, 
pratar om möjligheten att utveckla 
det kreativa tänkandet och vikten 
av att känna lust. 

Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet

Repslagarmuseet
ons 17 okt, kl 19. Fri entré

In natura 2007
Bildvisning  med Surte Fotoklubb. 
Kaffeförsäljning.

In natura 2007 t o m 6 nov Repslagarmuseet

Kristips: Inför krisen

(Källa: Krisberedskapsmyndigheten)

Se till att du har tillgång till alternativa ljuskällor. 
Säkrast är batteridrivna lampor.

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

Ungdomsfullmäktige
sammanträder i Medborgarhuset, Alafors, 
onsdagen den 24 oktober klockan 12:00-15:00.

Exempel på det som ska tas upp:
• Information om strategisk plan 2008
• Information från Ungdomsrådet
• Information om påverkanstorg 2007
• Inkomna motioner
• Svar på inkomna interpellationer

Inga-Lill Andersson  Stefan Lydén
Ordförande   Sekreterare

Ungdomsfullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen att lyssna!


