
Redaktör Frida Rydeling, tfn: 0303-33 06 92. E-post: frida.rydeling@ale.se

Det händer i Ale kommun

Om du har en fråga som du vill ta upp på ortsutvecklingsmötet 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.

Utgivningsvecka 15

Bana väg i väst – nu byggs det för fullt i Nödinge
Kom på ortsutvecklingsmöte i Nödinge Plats: Musiksalen, Ale gymnasium Tid: Tis den 22 april kl 19.00

• Informationsenheten berättar om det nya medborgarkonto-
ret i Nödinge.

• Information från bana väg i väst om trafiksituationen, är det 
jobbigt att ta sig till och från jobbet? Informationsansvarig 
Sara Oskarsson, biträdande projektledare Karl Tholen och 
projektsamordnare Bert Andersson kommer och berättar.

• Hur har vi det med barnomsorg och skola, barn- och ung-
domsnämndens ordförande Eje Engstrand redogör.

Vi bjuder på kaffe

Varmt välkomna! Sven Petterson ordförande, Lars-ErikCarlbom 
och Dennis Ljunggren.

• En presentation av det nyinrättade medborgarkontoret i 
kommunen

• Redovisning av svar på frågor från tidigare möten.

Hur skulle vi vilja utveckla Albotorget i Skepplanda?
Kom på ortsutvecklingsmöte i Skepplanda   Plats: Biblioteket Tid: Ons den 23 april kl 19.00

• Albotorget, vad kan vi göra för att det skall bli ett torg?
• Välkomna med idéer, tankar och förslag.

Varmt välkomna! Anette Sernlo, ordförande

Uppföljning av strukturstudien i Älvängen
Kom på ortsutvecklingsmöte i Älvängen   Plats: Aroseniusskolans informationssal Tid: Tor den 24 april kl 19.00

• Brotts och säkerhetshandläggare Lotti Klug berättar om 
trygghetsvandring och grannsamverkan.

• Informationschef Karin Dickens kommer och talar om Ale 
kommuns medborgarkontor i Nödinge.

• Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Rolf Gustavsson, 
redovisar bostadsbyggnadsprogrammet.

• Stadsarkitekt Måns Werner redovisar inkomna synpunkter på 
strukturstudien över Älvängen.

Du bjuder på din närvaro, vi bjuder på kaffe och bullar

Varmt välkomna! Lars-Gunnar Wallin, Kjell Klerfors, Elisabeth Bredesen

Var och när byggs det i Alafors
Kom på ortsutvecklingsmöte i Alafors   Plats: Sjövallen Tid: Mån den 21 april  

• Var, när och hur byggs det. Jarl Karlsson kommunalråd och 
Rolf Gustavsson, ordf.  miljö- o byggnämnden, informerar om 
bostadsbyggnadsprogrammet.

• Vad betyder det nya medborgarkontoret för dig information 
lämnas av Ale kommuns informationsenhet.

 • Gång- och cykelväg till Sjövallen, så ska den se ut.

Varmt välkomna! Thor Eliasson, ordförande

Ta tag i din framtid
- studera hos oss på Lärcentrum Komvux Ale

Öka dina möjligheter och bredda dina alternativ!  
Vi på Lärcentrum Komvux Ale öppnar dina vägar.  

Linda har fått nya möjligheter
- genom studierna på Komvux

Linda Lundin är 21 år och bor i Surte. Hon läser på komvux 
för att ta igen studier hon missade på gymnasiet. Hon läser 
naturkunskap, samhäll och svenska. Målet med studierna på 
komvux är att plugga till socionom utomlands. Linda säger att 
komvux har gett henne en andra chans. Hon var skoltrött på 
gymnasiet, men har fått nya möjligheter nu. 

Har fått bättre självförtroende
- Mitt självförtroende har ökat. Jag har tvivlat på mig sjäv, 
trodde inte att jag kunde. Men lärarna har varit optimistiska 
och stöttat mig. Nu känner jag att jag klarar mer än jag trott.

Gör som Linda, öka dina möjligheter genom att studera på 
komvux.  Du hittar vårt kursutbud på www.ale.se/komvux. 
Sista ansökningsdag är 15 maj.

Möt våren med oss i Prästalund
Se vitsippsprakten i Prästalund och besök hembygdsgårdens 
stugor, onsdagen den 23 april kl 11.00-13.00. För mer informa-
tion, kontakta Birgitta Fredén på tfn 0303-330 711.

Ett samarrangemang mellan PRO, SPF, Ale kontakt- och stödverksamhet, 
Röda Korset och Rådet för Hälsa och Trygghet 

Så blir Göta älv mer attraktivt
På Alemässan kommer Ale kommun att visa upp ett förslag 
på hur området längs Göta älv kan göras mer lättillgängligt 
och attraktivt. Vi vill veta vad du tycker. Passa på att lämna 
dina tankar och idéer om hur vi gör området vid älven välbe-
sökt och trivsamt. 

Håll kärleken levande
- eller när två blir tre eller flera
C-O Evers, författare föreläser på ett underhållande sätt om 
kärleksrelationens utvecklingresa. Tid och plats: onsdagen 
den 23 april kl 18.30-21.30, Medborgarhuset i Alafors.
Pris 50:-. Gratis för blivande föräldrar och föräldrar med barn 
i förskoleålder.  För mer information, kontakta Birgitta Fredén 
på tfn 0303-330 711.


