
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 12, 2008

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

på gång:

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

Ekoturism t o m 26 mars Repslagarmuseet

Med sina avskalade och hudnära 
arrangemang vidrör den fyr-
stämmiga vokalkvartetten 
från Umeå ett stort 
känsloregister.
Musik i Väst. 

Röda scenen 
Ale gymnasium
Ons 26 mars, kl 19.00
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr

Kraja

Samarr: ABF

Slöjda
Materialkostnad 20 kronor.
Skepplanda bibliotek 
Tis 25 mars, kl 10-12 & 13-15
Flygplan, grodor och tulpaner!
Vi viker i papper.
Huvudbiblioteket, Nödinge
Tis 25 mars, 13 – 15

Påsklov
Sagostund
Huvudbiblioteket 
Nödinge 
Tis 25 mars, kl 10

Glaskonst  t o m 20 april Glasbruksmuseet

Välkommen till vårens ortsutvecklingsmöten 
Nu är det vår igen och dags för årets första upplaga 
av ortsutvecklingsmöten. På ett ortsutvecklingsmöte 
behandlas betydelsefulla frågor för orten. Det är också 
en möjlighet för dig som är medborgare att framföra 

utvecklingsförslag och lokala idéer direkt till politi-
kerna. Alla möten börjar klockan 19.00. En vecka före 
respektive möte annonseras plats och tema för mötet. 
Mer information om ortsutvecklingsmötena finns på 
kommunens hemsida www.ale.se. 

Vecka 15
Hålanda 8 april
Starrkärr 9 april

Vecka 16
Bohus 15 april
Nol 16 april
Alvhem 17 april

Vecka 17
Alafors 21 april
Nödinge 22 april
Skepplanda 23 april
Älvängen 24 april

Vecka 14
Surte 3 april

Biblioteket i Surte, detta är på gång
Kom på ortsutvecklingsmöte i Surte.    Plats: Kulturhuset Tid: 3 april, kl 19.00

Program
•  Nu finns det ett medborgarkontor i Ale kommun, 

Ale kommuns informationsenhet informerar.

• Det händer i frågan runt biblioteket i Surte. Monica 
Samuelsson ordförande i utbildnings- och kultur-
nämnden kommer och informerar.

• Så kommer Surte påverkas och utvecklas av nya 
Europaväg 45. Rolf  Gustavsson, ordförande i miljö- 
och byggnämnden, och planeringssamordnare Bert 
Andersson i Ale kommun berättar.

Varmt välkommen! Stina-Kajsa Melin, ordförande

Om du har en fråga som du vill ta upp på mötet måste du skicka in frågan så att den är hos kommunen senast sju 
dagar innan mötet. Skicka din fråga till: Ale kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Stefan Lydén, 449 80 Alafors, 
eller via e-post till stefan.lyden@ale.se.

Vi söker dig, feriearbetare 2008
Du som bor i Ale och är född 1991 eller 1992 är 
välkommen att söka feriearbete under sommarlovet. 
Du får arbeta under tre veckor med 5 timmars 
arbetsdag, totalt 75 timmar. Du som är född 1991 
tjänar 3 375:- och du som är född 1992 tjänar 2 
850:- för hela perioden

Ansök
Ansök genom att gå in på www.ferie.ale.se. Senast 
den 7 april 2008 måste vi ha fått din ansökan.

För mer information
Ring Lena Andersson, på arbetsmarknadsenheten på 
tfn 0303-33 02 66 eller Johan Gustafsson på 
Ale Fritid tfn 0704-32 04 38.

Kom till Ale 
Vikingagård i påsk!
Prova på olika vikingatida hantverk och 
lekar t.ex: Tälja, slynga, baka bröd, 
kasta yxa m.m.

Tisdag 25/3, 10.00 - 15.30
Onsdag 26/3, 10.00 - 13.00
Torsdag 27/3, 10.00 - 15.30
Fredag 28/3, 10.00 - 15:30

Entré: 60:-/barn

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 31 mars kl 17.00

Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att avbrytas 
för att genomföra bolagsstämmor för Alebyggen AB och 
Ale utveckling AB.
På föredragningslistan finns bland annat:
• Information om Lupp
• Information om medborgarenkät 2007
• Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag
• Överföring av över- och underskott i 2007 års bokslut
•  Ansökan från Ale Golfklubb om förnyande av borgens-

förbindelse

Komplett föredragningslista finns på Kommunstyrelsens 
förvaltning, tfn 0303-33 03 60 och på www.ale.se. 
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmän-
heten och du är välkommen att närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-Kungälvs När-
radioförening direktsänder alla kommunfullmäktiges sam-
manträden.

Varmt välkommen! Inga-Lill Andersson, ordförande

Välkommen till vård- och omsorgsnämndens möte
Plats: A-salen i Medborgarhuset i Alafors
Tid: Onsdagen den 26 mars kl 17.00-19.30

Vi diskuterar bland annat
- kvalitetsmätning på äldreboenden
- anhörigstöd 
- pågående kvinnofridsarbete – våld i nära relationer

Sammanträdeshandlingarna fi nns tillgängliga på

Ale kommunkontor, Alafors. Kontakta nämndsekreterare 
Ulrika Johnasson, tfn 0303-33 02 62 om du vill ta del av 
handlingarna.

Dagordningen fi nns även på www.ale.se, klicka på politik 
och påverkan, vård- och omsorgsnämnden.

Välkomna hälsar Eva Eriksson, ordförande, och 
Sven-Olof Frisk, förvaltningschef.


