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Sök kulturstipendium 2008
Stipendiet om 30 000 kr delas ut till en person eller organi-
sation för insatser inom kulturområdet. Stipendiet kan delas 
på flera stipendiater. Det utdelas till person eller organisation 
som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till 
Ale. Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och belönings-
stipendium. Skicka din ansökan eller förslag till stipendiat 
,tillsammans med eventuell dokumentation, till kommunen 
senast onsdagen den 15 oktober 2008. För mer information 
och ansökningsblanketter ring 0303 33 06 33. Blanketter 
hämtas på ale.se/kultur/kulturverket/kulturstipendium. 
Skicka ansökan till: Ale kommun, Utbildnings- och kulturför-
valtningen, Michael Svensson, 449 80 Alafors

Frukostcafé för män
Välkommen till Nödinge församlingshem, onsdagen den 
24 september kl 07.30.  Hellevi Lundberg från hälsoteket i 
Älvängen informerar och inspirerar.

Ändrade öppettider på biblioteken
Med anledning av bok- och biblioteksmässan är biblioteken 
i Nödinge och Surte stängda torsdagen den 25 september. 

Biblioteket i Skepplanda är stängt fredagen den 26 sep-
tember.

Tack alla ni som skickat in era bilder till Ale kommuns fo-
totävling ”Fota ditt Ale”. Sammanlagt är det 23 fotogra-
fer som är med och tävlar om priserna. Här visar vi några 
av de 82 bilder som kommit in. Du kan se alla bilder på 
medborgarkontoret i Nödinge och på ale.se.

Nu börjar det svåra arbetet för juryn att välja ut vin-
narbilderna. Torsdagen den 18 september presenteras 
vinnarna. 

- Vi är oerhört glada för engagemanget som fototäv-
lingen mött. Vi har fått in många fantastiskt fina bilder. 
Aleborna har tolkat Ale kommun på ett personligt, vack-
ert och professionellt sätt. Intresset för fototävlingen 
visar att det finns en stor kreativitet i vår kommun. En 
kreativitet som vi vill ta tillvara på. Det blir ett tufft jobb 
att välja ut vinnarbilder, säger Jarl Karlsson, kommunsty-
relsens ordförande (s). 

Stort tack till dig 
som deltagit i Ale kommuns fototävling ”Fota ditt Ale”

Bilderna ovan är alla tagna av Jennifer Carlsson, 15 år, från Nödinge. Tjejen till höger är en av Jennifers bästa vänner, Victoria.
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