
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 48, 2007

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

Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndagen den 10 december kl 18.30

Plats: Medborgarhuset i Alafors

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 
• Förslag till detaljplan 7 avseende väg- och järnvägs-

utbyggnad vid Stora Viken i Göta älvs dalgång, Ale 
kommun

• Svar på motioner: om s.k utmaningsrätt, om 
ordningsomdömen i grund- och gymnasieskola

• Förslag till förändring av Ale kommuns avfallsplan
• Ale kommuns handlingsprogram 2008-2011 enligt 

Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extra 
ordinär händelse

• Mottagande av ensamkommande asylsökande barn
• Avtal mellan Ale-Surte BK och Ale kommun an-

gående finansiering av bandyhuset m.m

Välkommen!
Inga-Lill Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Lena Willemark
- konsert i juletid

Julsånger med Nya Motettensemblen. Dir. Peter Corneliusson

Utdelning av Ale kommuns kulturstipendium till:
Elisabeth Ehlersson, Sabina Nilsson, Bo Björklund

Biljetter:150 kr, ungdom 100 kr 
säljes på biblioteken i Ale

      Sön 2 dec, kl 18
Teatern, Ale gymnasium

& Elise Einarsdotter

Vernissage av utställningen Kärlek  kl 17

Samarr:

KÄRLEK

KÄRLEK

Konstutställning

Vernissage  sön 2 dec, kl 17.00
i samband med 

Konsert i juletid med Lena Willemark

2 - 16 december 2007

                    Ale gymnasium

Konstnärer:
Päivi Auvinen
Iris Bokinge
Laila Falck
Lasse Karlsson

Ale 
gymnasium:
SP1b 
SP1c 
OP2

Maria Kristiansson
Karoline Lenhult
Marie Sundegren
Paula Wahlbom
Yana Westberg

En gång varje månad publiceras en hälsolektion i 
Alekuriren och på Ale kommuns hemsida. Bakom lek-
tionerna står Ann-Sofi e Jonsson, hälsopedagog inom 
Frista Tag i Ale kommun.

- Mitt arbete som hälsopedagog handlar om att på-
verka och inspirera människor till att röra mer på sig och 
äta nyttigare. Genom att informera i tidningen och på 

webben hoppas jag på att hitta 
fl er kanaler till människor.

Vad handlar dina lektioner 
om?

- Mycket handlar om hur vi 
hittar kraft igen. Vi går mot en 
mörkare årstid och många blir 
trötta. Jag ger tipsen på hur 
du vaknar till, blir piggare och mår bättre. Andra teman 
jag tar upp är hur viktigt det är med balans i livet mellan 
fritid, arbete, familj och vila.

Vill du veta mer? Ring Ann-Sofi e Jonsson på tfn 
0704-32 07 05 eller maila på ann-sofi e.jonsson@ale.se

Vad har frukt och grönt för betydelse för vår ork?

Hälsoskolan del 2 : Friska Tag i höstrusket 

Känner du dig lite trött och hängig i höstmörkret? Tänk 

på att vårt immunförsvar behöver mat och dryck och att 

det har betydelse vad du fyller kroppen med. Variation 

av livsmedel samt mycket frukt och grönsaker är bästa 

taktiken för att göra kroppen beredd mot sjukdomar. 

Frukt och grönt innehåller mycket näringsämnen såsom 

C-vitaminer. C-vitamin hjälper oss att ta upp järnet som 

fi nns i maten och som är viktigt för vårt immunförsvar.  

Järn behöver vi för att till exempel transportera runt syret 

i kroppen. Järnbrist är ganska vanligt förekommande och 

upptäcks genom blodprov. Kvinnor behöver mer järn än 

män. Järn fi nns i leverpastej, broccoli, 

biff, blodpudding, ägg och fullkorns-

bröd. Det är bra att äta mer av sådana 

livsmedel och gärna i kombination 

med frukt och grönt. Om du dess-

utom rör på dig så kan du öka ditt 

energibehov och äta mer. Då är det 

också lättare att få i sig mer järn. 

Fridfull Jul    Rättvis Jul
Välkommen till Rättvis Handel/Alevira i Älvängen, Norra Torget(mittemot Netto)
Här hittar du en rad rättvise- och kravmärkta livsmedel samt spännande ”rättvist” 

hantverk av allehanda slag.

OBS! Öppet: ons - fre 14 - 18,  lör 10 - 14

Miljö- och Byggförvaltningen har 

stängt 6 och 7 december 
på grund av utbildning.

Vi är på plats igen 
måndagen den 3 december.

Vinterbusskort tillVinterbusskort till 
grundskoleelevergrundskoleelever
Det har Barn- och 

ungdomsnämnden

beslutat. Kortet 

kostar 708 kronor 

och gäller från 

första december 

till och med den 

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.


