
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 47, 2007

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

Lena Willemark     

pågående utställningar:

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

Betong t o m 15 dec Repslagarmuseet

Kärlek

Du har ordet 
Poesikväll på Röda scenen med 
Olivia Bergdahl, svensk mästare i 
Poetry Slam 2007, Maud Lindström, 
vissångerska & poet 
och lokala poeter.

Ale gymnasium
tor 29 nov, kl 19
Entré: 20 kr

Ale gymnasium
2 dec–16 dec
Vernissage 2 dec, kl 17

Den driver oss framåt. Vi söker 
den ständigt. Den ger oss smärta 
likaväl som glädje. Går det att 
beskriva den? 
En utställning med konstnärer i 
Ale samt elever på gymnasiet.

Teatern, Ale gymnasium
sön 2 dec, kl 18
Bilj: 150 kr, ungd 100 kr

Lena Willemark, riksspelman 
och jazzartist stadigt förankrad
i folkmusiken.  Ackompanjerad 
av pianisten Elise Einarsdotter. 
Julsånger med 
Nya Motettensemblen. 
Utdelning av Ale kommuns 
kulturstipendium.

Samarr: Löftet 
ung arrangör,  
                 SV

Konsert i juletidKonsert i juletid

Samarr: ABF 

Vinterbusskort till grundskoleeleverVinterbusskort till grundskoleelever

Välkommen attVälkommen att 
trygghetsvandratrygghetsvandra

Känner du dig trygg och säker i Bohus? Vad 
är du nöjd med i Bohus och vad skulle kunna 
bli bättre? Ta chansen att framföra dina syn-
punkter och ta del av andras. Kom med och 
trygghetsvandra!

Torsdag 29 nov kl 18.30 i BohusTorsdag 29 nov kl 18.30 i Bohus sevicehus. sevicehus. 
Vi börjar med en gemensam fi ka och en presentation 
om medverkande och arrangörer

PromenadenPromenaden
Vi vandrar vi en runda genom Bohus tillsammans och 
tittar på hur omgivningen ser ut. Hur är belysningen? 
Kan man komma fram med rullstol och barnvagn? Vad 
är vackert och vad är vi stolta över? Efter vandringen 
samlas vi i servicehuset för ännu en kopp kaffe och 
för att sammanställa vad vi varit med om. Konkreta 
idéer och förslag kommer att skickas vidare till berörda 
politiker och kommunala förvaltningar.

Gratis reflexvästar delas ut så länge lagret räcker!Gratis refl exvästar delas ut så länge lagret räcker!

Missa inte denna möjlighet att påverka trivseln ochMissa inte denna möjlighet att påverka trivseln och 
tryggheten i Bohus.tryggheten i  Bohus.

Kontakt: Lotti KlugKontakt: Lotti Klug
Brotts- och säkerhetshandläggareBrotts- och säkerhetshandläggare
0303-33 01 210303-33 01 21

EnekullevägenEnekullevägen
asfalterasasfalteras

Under vecka 48 och 49 kommer stora delar av 

Enekullevägen att asfalteras om. Omasfaltering 

kommer att ske från Gallåsvägen till Vildrosvägen. 

Samtidigt som detta arbete utförs kommer en 

förhöjning att anläggas väster om Ljungvägen 

för att dämpa hastigheterna på sträckan. Planer 

fi nns också på att justera korsningen in mot 

Ljungvägen, men detta arbete kommer att utföras 

i ett senare skede.

Har du frågor, ta gärna kontakt med 

Carita Sandros, utredningsingenjör, 

0303-330 33 03 12, carita.sandros@ale.se

Dags för julgardiner?Dags för julgardiner?
Ni som vill ha upp era julgardinerNi som vill ha upp era julgardiner 

kontakta oss snarast för tidsboknig.kontakta oss snarast för tidsboknig.

MMed vänliga hälsningared vänliga hälsningar
MångfixarnaMångfi xarna

Över 27 000 Alebor! 
Nu bor det 27 005 personer i Ale kommun. Det är en ökning med 205 personer sen årsskiftet.

Det har Barn- och ungdomsnämnden beslutat. Kortet kostar 708 

kronor och gäller till och med 31 mars 2008. Om man redan har 

köpt ett läsårskort kan man avbryta det första april och betalar 

bara t o m mars månad. Blankett fi nns på skolexpeditionen och på 

kommunens hemsida. 

För mer information, kontakta Axel Sager på tfn 303 330 092.

Tänk på brandfaranTänk på brandfaran

Snart är det första advent och dags att tända 

första ljuset i adventsljusstaken. Samtidig som 

ljusstaken plockas fram är det bra att passa på 

att rengöra brandvarnaren och byta batterier 

i den. En årlig kontroll av brandvarnaren är en 

billig livförsäkring och tradition som är enkel 

att följa. På ale. se kan du se en fi lm om vad en 

kvarglömd tänd ljusstake kan orsaka.


