
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 05, 2008

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

Info: Huvudbibliotket 0303-33 02 16
Arrangör: Utb- och kulturnämnden

50-TALET

En utställning om framtidstro och rockande tonåringar.
Den tar oss tillbaka till en tid då allt tycktes möjligt 
inte minst för ungdomarna som tog ett steg framåt och 
skapade sig en egen värld, skild från de vuxnas. 
Tonåringen gjorde entré! Klass 8 E, Himlaskolan ger 
sin bild av hur det var att vara ung på 50-talet.
Glasbruksmuseet
13 feb – 9 mars

50-talsliv

Samarr: Västarvet, MiV, 
Västergötlands museum 

50-talsdesign

Ledare Åse Lundgren, 
pedagog inom färg och 
form. Materialkostnad 10 kr.
Samarr: ABF 

Pyssel i 50-talsanda

Glasbruksmuseet 
Sön 17 feb, kl 12-15 
Ordinarie entré

Miniutställning 
Ale gymnasium, 13 - 27 feb

Fotoutställning med kommuninvånarnas egna bilder.
Ale gymnasium, 23 feb - 9 mars

Ung och tjej på 50-talet
Internationella Kvinnodagen 
fi ras med besök av etnolog 
Kerstin Gunnemark som 
berättar om unga fl ickors och 
kvinnors liv och drömmar för 
50 år sedan.

Glasbruksmuseet
Lör 8 mars, kl 13
Entré: 40 kr 
(årsbiljett gäller ej)

Samarr: ABF

Jag minns mitt 50-tal

En dansteatershow
på sportlovet. 
Sprall i benen. 
Fart i kroppen.
Ett - två - tre - NU!
Se upp i backen. 
Skynda långsamt.
Snabb i tanken. 
Akta, undan!
Klara - färdiga - SPRING!
Från 6 år. 
RegionteaterVäst
Samarr: Teater-
föreningen i Ale

Medborgarhuset 
Alafors
Tis 12 feb 
Kl 11.30 & kl 13
Bilj: 30 kr  

Foto: Anders Jirås

Sagostund
Huvudbiblioteket, tis 12 feb, kl 10 

Slå rep med Bernt

Repslagarmuseet 
Tor 14 & fre 15 feb, kl 11 - 14

Materialkostnad 10 kr.

Det spökar på 
  biblioteket...

Surte bibliotek
Tis 12 feb, kl 14 - 19

Ett öga rött

Tankeverkstan, Ale gymnasium
Tis 12 feb, kl 14
Fri entré

Filmvisning. Popcorn serveras.
Samarr: Ale Fritid

  Spökhistorier, läskigt pyssel 
  och spännande tävlingar.

på gång:
Hantverka tillsammans ons Glasbruksmuseet

Jag minns mitt 50-tal t o m 21 feb Repslagarmuseet

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

Fiakören
-personalkören på Ale gymnasium. 
Njut av musik och mat i mindre i 
format.  
Röda scenen, Ale gymansium 
Ons 6 feb, kl 17.00   OBS! tiden
Entré: 60 kr, ungd 40 kr
(Inkl enkel förtäring)

Läsgodis

Fart!

SPORTLOVSPORTLOV

Kom till bibliotekets bokcafé. 
Vi pratar böcker och bjuder på fi ka.

Huvudbiblioteket, Nödinge
Ons 6 feb, kl 19.00   

”Ett annorlunda tänkande”
Lotta Abrahamsson, lärare, föreläser om att växa upp 

med ADHD/Aspergers syndrom

6 februari kl 18.00-21.00 Ale Gymnasiums teaterlokal
Pris: 50:- för en och 80:- för två

Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

Musikskolan i AleMusikskolan i AleMusikskolan i Ale

Är du mellan 4 och 6 år kom med i
           Rytm och rörelse 
Sång, lek, ramsor, rytminstrument. 
Vi utforskar musiken med fantasi.
Onsdagar kl 16.00–16.40
Sal 107, Ale gymnasium
Terminsavgift 400:-
Info: 0303-33 05 90

Nu ökar vi möjligheten för invånarna att komma i kontakt 
med beslutsfattarna i Ale kommun.
Frågepanelen är ett forum där du kan ställa en fråga till 
en politiker. Tyck till om aktuella ärenden, kom med 
allmänna frågor och funderingar eller idéer du vill framföra 
– politikerna ger dig svar inom 48 timmar.

Här är politikerna som svarar på dina frågor:

Rose-Marie Fihn, folkpartiet

Börje Ohlsson, sverigedemokraterna

Ingmarie Torstensson, vänsterpartiet

Jan Skog, moderaterna

Sune Rydén, kristdemokraterna

Boel Holgersson, centern

Torbjörn Köre, miljöpartiet

Hasse Andersson, socialdemokraterna

Lars-Eric Calås, aledemokraterna

Du hittar frågepanelen på www.ale.se

Ställ en fråga 
till en politiker

www.ale.se

Det fi nns gott om intressant kulturarv i Ale! Arbetet med att göra 
en ny  kulturarvsplan KULTUR I ARV  är nu klart för remiss. 
Se förslaget utställt på Medborgarkontoret Ale torg under tiden 
08 01 28 – 08 02 29. I utställningen redovisas förutom de olika 
rapporterna allt kartmaterial där de inlämnade kulturavsobjekten 
fi nns markerade. Du kan också ta del av materialet på kommunens 
hemsida.
Lämna gärna synpunkter på remissmaterialet endera på plats eller 
via e-post till ove.ringsby@ale.se.

K-märkt i Ale
Torpgrunder i Hålanda, Industrimiljön Alafors, 
Fågeldammarna i Surte ...


