
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 03, 2008

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

Samarr:
VAKNA

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

Hip-hop kväll med Mercies 
May, Gustaf Moberg m.fl . 
Teatern Ale gymnasium 
Onsdag 23 jan kl 19.00
Entré: 60 kr ungd 40 kr

Hästen g1 - f1
En musikteater med 
FUB Ale om ett virtuellt 
schackspel där allt kan 
hända med spelpjäser 
och musik.

Teatern Ale gymnasium 
Onsdag 23 jan kl 19.00
Entré: 60 kr ungd 40 kr

FIA-kören
FIA-kören är ett gäng 
sångentusiaster som jobbar på Ale 
gymnasium. Njut av musik och mat 
i mindre i format.

Röda scenen, Ale gymnasium  Ons 
6 feb, kl 17.00 OBS! tiden
Entré: 60 kr, ungd. 40 kr (Inkl enkel 
förtäring)

PÅ GÅNG:
Hantverka tillsammans 

Glasbruksmuseet onsdagar kl 13-15

Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndagen den 28 januari kl 18.30

Plats: Medborgarhuset i Alafors

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 
• Presentation av nämndernas budgetar och verk-

samhet
• Ale kommuns handlingsprogram 2008-2011 enligt 

Lagen om skydd mot olyckor samt lagen om extra-
ordinär händelse

• Överenskommelse mellan Ale-Surte BK och Ale 
kommun angående finansiering av bandyhuset m m

• Tilläggsanslag för inköp av ismaskin till Ale Arena 
m m

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

Klimathotet
- det kan du göra

Börja arbeta inom vård och omsorg
Kom till vår rekryteringsmässa på arbetsförmedlingen, Nödinge torg, tisdagen den 29 januari 
kl 14.00 – 18.00.

Mer information får du i vår annons nästa vecka

Hälsningar från vård- och omsorgsförvaltningen i Ale kommun

Kommunstyrelsens f˛rvaltning s˛ker

MILJ�PLANERARE
till samh�llsplaneringsavdelningen

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

Dagens klimatförändringar är vår tids kanske största 
utmaning. Det är lätt att ge upp inför alla de hotbilder 
som vi matas med, men behöver det egentligen vara hopplöst?

Måndagen den 21/1 kommer Mathias Göranson, handläggare på Naturskyddsföreningen med inriktning på elleveranser, 
transporter och värme, till Älvängens Bibliotek för att prata om de pågående förändringarna i vårt klimat och vad man 
själv kan göra åt det.

 Måndag 21/1 kl 19.00. Älvängens bibliotek 40 kr (fi ka och boklotteri ingår) Arr: Naturskyddsföreningen, Bibliotekets 
vänner i norra Ale, Studieförbundet Vuxenskolan och Biblioteke

Medborgarkontoret 
ger dig information
Vi vill göra det lätt och smidigt för dig att ta kontakt med 
oss i Ale kommun. Vi vill ge dig snabb hjälp på de frågor, 
funderingar och ärenden du har. Därför har vi skapat ett 
medborgarkontor. 

Det här hittar du hos oss 
 - Här hittar du kommunens broschyrer och 
  informationsmaterial 
 - Vi ger dig vägledning, stöd och information om 
  kommunens och samhällets service 
 - Vi upplyser om öppettider när det gäller 
  kommunens lokaler och anläggningar 
 - Vi har information om musikskolans verksamhet 
 - Här hittar du kommunens offi ciella anslagstavla 
 - Information om policy, bestämmelser med mera 
  inom olika områden 
 - Information om förtroendevalda

Vi anpassar oss efter dina behov
Personalen som arbetar på medborgarkontoret är väl 
insatta i kommunens verksamhet. Vårt mål är att ge 
dig den information du behöver. På sikt kommer vi att 
utveckla våra tjänster till dig. Avsikten är att utforma ett 
medborgarkontor som passar dina behov. Du är varmt 
välkommen till oss med dina synpunkter och idéer.

Ta gärna kontakt med oss
Ring gärna oss, skicka ett mail eller kom in och hälsa på.
Besöksadress: Ale torg nr 7 i Nödinge
Tfn 0303-330 000
Fax 0303-330 763
E-post: medborgarkontoret@ale.se

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

I juli har vi öppet
Måndag – torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.30


