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Sök kulturstipendium 2008
Stipendiet om 30 000 kr delas ut till en person eller organisation 
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. Kultur-
stipendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium. 

Skicka din ansökan eller förslag till stipendiat ,tillsam-
mans 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/kultursti-
pendium. Skicka ansökan till Ale kommun, Utbildnings- och 
kulturförvaltningen, Michael Svensson, 449 80 Alafors.

Ny gång- och cykelväg 
i Nödinge
Nu börjar arbetet med byggnation 
av gång- och cykelväg längs med 
Gamla Kilandavägen samt med cir-
kulationsplats i korsningen Gamla 
Kilandavägen–Norra Kilandavägen. 
För mer information om projektet 
se separat artikel.

Kontaktpersoner är Jesper 
Gustafsson, gatuingenjör Ale kom-
mun, tfn 0737 73 13 01, och Daniel 
Brycke, NCC Roads, 0706 09 51 13

Bli cirkelledare för familjeverkstan
Du som jobbar inom förskola, skola, socialtjänst med mera 
har nu möjlighet att utbilda dig till ledare för studiecirkeln 
Familjeverkstan. Cirkelmaterialet har redan provats med 
framgång i flera kommuner. Det är statliga folkhälsoinstitu-
tet som tillsammans med experter tagit fram underlaget. 

Familjeverkstan är en av de metoder för att ge stöd till 
föräldrar. som Ale kommun vill satsa på. Materialet bygger 
på korta pedagogiska filmer som följs av diskussioner och 
praktiska övningar. Detta har visat sig ge hälsovinster utan 
stora kostnader. 

För att starta upp cirklar behöver vi dig. Cirkelledarutbild-
ningarna sker genom vuxenskolan i Ale och du kan välja 
mellan den 3–4 oktober och 6–7 november. 

Ale kommun subventionerar deltagaravgifterna och ett 
förhöjt arvode kommer att ges till ledarna för studiecirk-
larna. Läs mer om familjeverkstan på folkhälsoinstitutets 
hemsida www.fhi.se. För anmälan eller frågor vänder du dig 
till Vuxenskolan i Ale, tel 0303 74 85 02 eller ale@sv.se.

Kalkning påbörjas till helgen
Vi ber svampplockare och skogsvandrare om överseende 
med eventuella bullerstörningar från helikoptrar i helgen 
och den närmaste veckan. 

Det är Ale kommun som gör den årliga kalkningen av våt-
marker och vattendrag för att rädda våra försurningsdrab-
bade sjöar och vattendrag.

Var med och påverka din ort 
– kom till höstens ortsutvecklingsmöten

u är det höst igen och dags för 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 webbplats ale.se. 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 före mötet. Skicka din fråga till Ale kommun, kommun-
styrelsens förvaltning, Stefan Lydén, 449 80 Alafors, eller via e-post till stefan.lyden@ale.se.

Kom på ortsutvecklingsmöte i Hålanda 
Tid: tisdagen den 7 oktober kl 19.00
Plats: Hålanda bygdegård

Program
• Förändring av kollektivtrafiken
• Byalag i Hålanda
• Verle gammelskog
• Indragning av bokbussen

Välkommen önskar Christer Damm, ordförande, Jan-Åke 
Persson, vice ordförande, och Mariam Hagberg, andre vice 
ordförande.

Nytt nummer till Mångfixarna
Den 1 oktober byter Mångfixarna telefonnummer. Du kom-
mer i kontakt med dem genom att ringa 0303 33 01 24.

Mångfixarna hjälper dig som är över 65 år att klara av vissa 
vardagssysslor, som att sätta upp lampor och byta glödlam-
por, byta gardiner och hänga upp tavlor. De hjälper också 
till med att sätta upp brandvarnare, fäster upp sladdar och 
hämtar saker från vinden eller källaren.

Tjänsterna är kostnadsfria men materialet bekostas av dig 
själv. För mer information ring tfn 0303 33 01 24.

Ställ en fråga till en politiker
Ta chansen och ställ en fråga till en politiker i Ale kommun. 
I frågepanelen finns politiker från alla partier i Ale kommun 
representerade. Du hittar panelen på ale.se.

Nödinge/Alafors: 21 oktober
Skepplanda: 22 oktober

Hålanda: 7 oktober
Starrkärr: 15 oktober

Surte/Älvängen: 16 oktober
Bohus: 20 oktober

Nol: 28 oktober
Alvhem: 30 oktober

Datum för ortsutvecklingsmöten
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