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Sportlov på Ale bibliotek

Ale bibliotek i Nödinge öppnar 
klockan 10.00 alla dagar mellan 11/2-16/2.

Tisdagen 12/2 kl.10.00 är det 
sagostund i läsesalen på andra våningen. 
Samma dag kl 14.00 visar vi 
fi lmen ”Ett öga rött” i tankeverkstan.

BIO Medborgarhuset i Alafors
11 februari kl 14.00 

Kaffe på Björkliden efteråt

Pris 50:-
Gå två betala för en om 
du tar med en vän, 
granne eller någon 
annan som inte så ofta 
kommer ut!

Nu ökar vi möjligheten för dig att komma i kontakt med 
beslutsfattarna i Ale kommun. Frågepanelen är ett forum där du 
kan ställa en fråga till en politiker. 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 din politiker

Ale kommuns nya färdtjänsthandläggare är Thomas Fälldin

Färdtjänst är en särskild form 
av kollektivtrafi k som utförs 
med mindre fordon och är ett 
komplement för dig som är 
funktionshindrad.

Enligt lag om färdtjänst, 
kan du ha rätt till färdtjänst 
om du på grund av ett 
funktionshinder av varaktig 
karaktär inte utan väsentliga 
svårigheter kan 
• förfl ytta dig på egen hand eller 
• resa med allmänna kommunikationer. 

Om du vill ansöka om färdtjänst kontaka 
Thomas på tfn 0303-37 12 92.

Ny färdtjänsthandläggare 
i Ale kommun

Samarr: ABF

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:
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.

Pyssel i 50-talsanda

Fart!

SPORTLOVSPORTLOV

Ledare Åse Lundgren, pedagog inom 
färg och form. Materialkostnad 10 kr. 
                                    Glasbruksmuseet 
Sön 17 feb, kl 12-15 
Ordinarie entré

Samarr: ABF

Dödsdansen
En svart, galen komedi 
och ett äktenskapsdrama 
av August Strindberg.
Med Lasse Brandeby, 
Sara Wikström och 
Dag Malmberg i rollerna är 
det bäddat för en rolig och 
annorlunda föreställning. 
Folkteatern.

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Teatern, 
Ale gymnasium
Ons 27 feb, kl 19.00
Bilj: 150 kr, ungd 100 kr
(scenpassrabatt)  fr o m 6 feb

Foto: 
Bertil Nolander

Mellan den 11-29 februari kan du se en framtidsbild av hur 
Älvängen skulle kunna utvecklas fram till år 2020. Vi vill att 
du är med och skapar framtidens Älvängen, kom och besök 
utställningen och lämna dina åsikter och synpunkter. Du 
hittar utställningen på medborgarkontoret i Nödinge och på 
dagcentralen i Älvängen. 

- Grundidén handlar om att anlägga ett torg i anslutning 
till pendelstationen. Vi planerar att lägga offentligt service i 
anslutning till torget såsom mataffärer, apotek och bibliotek, 
säger Måns Werner, stadsarkitekt och projektledare bakom 
arbetet.
Den 12 februari mellan kl 16-19 fi nns Måns Werner på 
dagcentralen i Älvängen och svarar på frågor och lyssnar
på dina åsikter.

Var med och påverka framtidens Älvängen 

Älvängen är en av centralorterna i Ale kommun. I samband med att E45:an byggs ut så ökar pendlingsmöjligheterna i Älvängen. 
Det leder till ökad efterfrågan på bostäder, kultur och service. Ale kommun har i samarbete med invånare, företagare och politiker
arbetat fram en idé om hur Älvängen ska utvecklas. Idéstudien heter ”Struktrustudie för Älvängens centrum”.

Kungörelse
Detaljplan för Klockarevägen, del av fastigheterna Nödinge 38:2 och
Nödinge-Stommen 1:11 samt fastigheten Nödinge 6:65
Miljö- och byggnämnden har den 16 november 2006 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2007.

Detaljplan för KSG i Surte 43:121
Miljö- och byggnämnden har den 12 april 2007 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 2 maj 2007.

Detaljplan för Bostäder i Nol, Nol 2:250
Miljö- och byggnämnden har den 12 april 2007 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 9 maj 2007.

Detaljplan för Nol 2:282
Miljö- och byggnämnden har den 4 oktober 2007 antagit detaljplanen 
Beslutet vann laga kraft den 31 oktober 2007.

Detaljplan för Göta älvs dalgång E45 och NORGEVÄNERBANAN,
dpl 7, Stora Viken
Kommunfullmäktige har den 10 december 2007 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 14 januari 2008.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen måste väcka talan
om det vid fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e kapitlet plan- och
bygglagen. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan 
rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnämnden


