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

”Håll kärleken levande”
- eller när två blir tre eller fl era 

Carl-Otto Evers, 
psykolog och författare 
håller en föreläsning 
om hur man får 
kärleken att hålla när 
man har familj.

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

21 november, kl 18.30-21.30
Medborgarhuset, Alafors

Kommunfullmäktige sammanträder
Tid: Måndagen den 26 november kl 18.30

Plats: Medborgarhuset i Alafors

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 
• Information om Svenstorps handelsområde
• Generell borgen för AB Alebyggen
• Vatten och avloppstaxa 2008
• Samarbets- och optionsavtal avseende Svenstorps 

handelsområde
• Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöten 

hösten 2007

Komplett föredragningslista finns på Kommun-
styrelsens förvaltning, tfn 0303-33 03 60 och på 
www.ale.se. Kommunfullmäktiges sammanträden är 
öppna för allmänheten, du är välkommen att närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-Kungälvs 
Närradioförening direktsänder alla kommunfull-
mäktiges sammanträden. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

pågående utställningar:

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

Min inre skärgård t o m 25 nov Glasbruksmuseet
Betong t o m 15 dec Repslagarmuseet

Världens bästa Astrid t o m 25 nov

Astrid brydde sig... t o m 25 nov

Ale gymn

I ormgropen

Ale gymnasium
tor 22 nov, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

Om slemmiga varelsers kärleksliv. 
En föreläsning av ormexperten 
professor Göran Nilson. En 
berättelse om kärlek, feromoner, 
doftsignaler, äggproduktion och 
kamp om vackra damer i ormarnas 
värld.

Rikard Wolff 
- För kärlekens skull

Teatern, Ale gymnasium
ons 21 nov, kl 19
Bilj: 250 kr, ungd 200 kr 
(scenpassrabatt)

En romantisk afton för alla 
som vill tro på kärleken. 
Rikard Wolff återvänder 
till konsertscenen med en 
nyskriven föreställning. 
Klassiska kärlekssånger på 
svenska. Några egna, men 
- framförallt - andras: 
Taube, Lundell, Gärdestad 
och Barbro Hörberg. Kärle-
ken som dröm och plåga, 
revolution eller katastrof. 

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Ale gymn

Skaffa hund - Ha hund
Ale Brukshundsklubb informerar och 
ger goda råd. Fika.

Älvängens bibliotek
mån 19 nov, kl 19. Fri entré

Samarr:
Bibl vänner i 
norra Ale, Sv 
Brukshundskl.
0303-33 04 82

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV, 
Lärcentrum 
KomvuxSkaffa hund - ha hund

Pia Mikkelsson och Anna-Lena Svensson kommer 
till Älvängens bibliotek berättar om vad du måste 
tänka på när du ska skaffa hund, hur det är att ha 
hund och svarar på dina frågor.

Fritt inträde. Fika!

Måndag 19 november
Klockan 19.00
Älvängens bibliotek

V�rd- och omsorgsf˛rvaltningen s˛ker

PEDAGOG
FUNKTIONSHINDEROMR—DET
till Bratt�svillans serviceboende

L�s mer p� v�r hemsida www.ale.se
under rubriken �Lediga jobb�.

Välkommen till

Frukostcafé för män

20 november kl 8.00 i Nödinge 
Församlingshem

Vi pratar om
”Ekonomi på äldre dar”
med Peder från 
Handelsbanken

Frukost serveras till 
självkostnadspris.
Karl-Jonas Englund 070-533 2087
Hugo Wallberg 0303-74 64 89, Erik Hult 
0303-33 83 17 och Sven-Erik Sällberg, 
tel 031- 98 23 75 tar emot din anmälan

Samverkan mellan PRO, SPF, Ale kontakt- och stödverksam-
het, Röda Korset samt Rådet för Hälsa och Trygghet

Individ- och familjeomsorgens 
kontor är stängt 
Måndagen den 19 november är Individ- och 
familjeomsorgens kontor, S. Klöverstigen 1, 
Nödinge stängt p.g.a utbildning.
Torsdagen den 13 december stänger kontoret 
kl 14.30. 

Vid akut behov av kontakt med social jour v.g 
kontakta Ale kommuns växel 0303-330 000 
som hjälper dig vidare.

Över 27 000 Alebor! 
Nu bor det 27 005 personer i Ale kommun. 

Det är en ökning med 205 personer sen årsskiftet.

Från och med 2008-01-07 börjar en ny busslinje 
att gå mellan Nödinge centrum och Vimmersjön. 
Ändhållplats vid Vimmersjön blir för de fl esta turerna 
Dammekärrsvägen, men några turer kommer på 
morgonen och eftermiddagen att förlängas till 
Bönabo och Sandsjödal. Linjen kommer att trafi keras 
måndag - fredag med 1⁄2-timmestrafi k på morgon och 
eftermiddag samt däremellan en gång per timme.

På vägen upp till Dammekärrsvägen kommer 
stopp att ske på hållplatserna Gulklövergatan, 
Börsagårdsvägen, Gamla Kilandavägen (placerad 
på Norra Kilandavägen precis före korsningen med 
Gamla Kilandavägen) och Vimmersjön (nedanför 
Spejarestigen). Hållplatserna kommer att markeras ut 
med hållplatsskyltar under december.

I och med detta kommer vi under vecka 45 att dra 
igång arbetet med att bygga en bussvändslinga med 
på- och avstigningsmöjlighet vid Dammekärrsvägen. 
Arbetet kommer att färdigställas under december. 
Övriga hållplatser kommer, om behov fi nns, att 
förbättras och eventuellt byggas om under 2008.

Kontaktperson busslinje: Karin Blechingberg 330 712
Kontaktperson byggnation: Carita Sandros 330 312

Ny busslinje mellan NödingeNy busslinje mellan Nödinge 

centrum och Vimmersjöncentrum och Vimmersjön


