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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.

Sagostunder på 
Ale bibliotek, Nödinge
För barn från tre år.  Vi ses i läsesalen 
på bibliotekets andra våning. 

Sagostunderna är på fredagar kl 
10.00, föjande datum: 10 oktober, 31 
oktober, 14 november, 5 december och 
19 december. 

Vad är ett delårsbokslut?
– Delårsbokslutet är en redovisning över de första åtta 
månaderna på budgetåret, från januari till augusti. Delårs-
bokslutet är också en uppföljning av arbetet kring målen 
som kommunfullmäktige antagit. Målen handlar bland annat 
om att Ale kommun ska förbättra påverkansmöjligheterna 
för aleborna, att öka arbetstillfällena i Ale kommun och att 
erbjuda en ren och vacker miljö. 

Kommunen ligger bra i fas med dessa mål. Just nu pågår 
exempelvis ett intensivt arbete med att sanera förorenad 
mark längs älven. Kommunen är på gång att köpa verksam-
hetsmark ibland annat Skepplanda. Den nystartade medbor-
garpanelen är ett exempel på hur alebornas möjligheter att 
påverka blir större.

Hur ser Ale kommuns ekonomi ut just nu?
– Ale kommun har tre goda år bakom sig. Högkonjunkturen 
har gett goda skatteintäkter. Konjunktursvängningen kom-
mer att ha effekter för Ale kommun på sikt. Men tack vare vår 
goda ekonomi de senaste åren har vi kunnat betala av på 
våra skulder vilket innebär att räntekostnaderna minskat. 

Ale kommun har en tvåårsbudget – vad innebär det?
– Nämnderna får ekonomiska ramar för två år framöver. Inga 
justeringar görs, bara om målgrupperna förändras. Beroende 
på hur förändringen ser ut så kan ramarna öka eller krympa. 

Budgetarbetet tar mycket kraft. Vi sparar tid på att be-
stämma ramar för två år framåt. Om man är intresserad av 
att höra hur nämnderna kommer använda sin budget så kan 
man komma till fullmäktigemötet i januari 2009. 

Kommer Ale kommuns budget hålla i år?
– Budgeten verkar hålla. Vi har just nu stora kostnader för 
infrastrukturen i kommunen. Bland annat är kommunen med 
och finansierar avfarten till Stora viken med 25 miljoner kro-
nor. Området runt Stora viken ska bli ett verksamhetsområde 
för företag och industrier. 

För att närsamhället inte ska bli drabbat av tung trafik på 
småvägarna så bestämde kommunen att investera i en avfart 
till E45:an. Vi betalar i år och nästa år. Det är en kostnad som 
svider nu men som kommer att löna sig framöver. 

I takt med att Ale kommun växer kommer vi att bygga nya 
förskolor i de områden där det flyttar in barnfamiljer.  

Kommunens ekonomi ligger nära budget och förvaltningarna arbetar på att uppfylla kommunfullmäktiges mål. 
Helene Ramert, ekonomichef, redogör för Ale kommuns ekonomiska läge, berättar om vad en tvåårsbudget innebär 
och vilka investeringar som är på gång.

Helene Ramert, ekonomichef i Ale kommun

Positivt delårsbokslut för Ale kommun

Diskutera utvecklingen i Starrkärrs by
– kom till ortsutvecklingsmöte i Starrkärr 
Tid: Onsdagen 15 oktober kl 18.30–21.00 
Plats: Starrkärrs bygdegård
Ale kommun hälsar dig välkommen till höstens ortsutveck-
lingsmöte i Starrkärr. Dskussionerna kommer främst att 
handla om Starrkärrs bys framtida utveckling. 

Den vackra lantliga miljön ger möjlighet till attraktivt 
boende nära naturen. Nybyggnationen i och kring Starrkärr 
har varit stor under de senaste åren och antalet invånare har 
ökat. Nu vill vi skapa en samlad bild över hur Starrkärrs by ska 
utvecklas utan att förstöra de kultur- och naturvärden som 
finns i området samt bevara Starrkärrs lantliga karaktär.

Vi vill veta hur du ser på Starrkärrs utveckling. Vad är bra 
och vad är mindre bra? 

Välkommen! Chatarina Eliasson ordförande, Sune Rydén vice 
ordförande och Rolf Gustavsson andre vice ordförande.

Surte i nutid och framtid
– kom till ortsutvecklingsmöte i Surte 
Tid: Torsdagen den 16 oktober kl 19.00
Plats: Glasbruksmuseet
• Samhällsplaneringschef Lennart Nilsson informerar om 

Surte i nutid och Surtes framtida utveckling
• Projektledare Karin Blechingberg presenterar arbetet
  med saneringen och stabiliseringen av Surte hamn
• Fritidsassistent Andreas Holmgren från Ale fritid informerar 

om fritidsgården i Bohus och vad ungdomarna i Surte gör 
och kan göra på sin fritid.

Välkommen! Stina-Kajsa Melin ordförande, Ingemar Serneby 
vice ordförande och Jessika Forsell andre vice ordförande.

Begränsad service på individ- och 
familjeomsorgen den 10–17 oktober
Vi byter datasystem den 10-17 oktober. Därför kan handlägg-
ningen av våra ärenden ta längre tid under den perioden. 
Personalen kommer att vara svårare att nå under den här 
perioden, eftersom de ska få utbildning på det nya systemet. 
Vi ber om överseende med eventuella olägenheter. Akut 
hjälp under kontorstid tas om hand av personal som nås via 
individ- och familjeenhetens reception, tfn 0303 33 03 79. 
Där kan du få mer information.

Du som går i årskurs sex
– kom till höstens coolaste disco, Studio 96
Studio 96 är ett disco för alla 6:or i Ale. Fredagen den 24 
oktober kl 19–22 i Bohussskolans idrottshall. Pris 50:-. Du kan 
vinna fina priser på din inträdesbiljett. Vi ordnar bussresan, en
buss avgår från varje ställe.  Avgång kl 18.40 från Skepplanda, 
Himlaskolan, Nol, Nödinge och Surte. Hemresa kl 22.10.

Ale fritid i samarbete med Ale ungdomsråd och Löftet.

Välkommen till baby-
massage i Bohus
Nu börjar babymassage för barn 
mellan 1–6 månader.  Babymas-
sage fördjupar och stärker kontak-
ten mellan dig och ditt barn och 
tränar er i lyhördhet för varandra. 
Välkommen till Bohus centrum, 
tisdagen den 14 oktober kl 12.00. 

För information och anmälan, 
ring Birgitta Liljekvist på nummer 
0704 61 08 41. 

Besök ett kulturarrangemang i Ale
Utställning
Tillsammans – Åke och Marie Sunde-
gren. Repslagarmuseet,  
8 oktober–2 november

Korsord
Urban Andersson, korsordsmakare,  
Biblioteket, Ale gymnasium, tisdagen 
den 14 oktober kl 19.00.

Musik
•   Musik på museet – Louise Schultz
  Glasbruksmuseet, Surte, 
   torsdagen den 9 oktober kl 17.00.
• Klezmermusik, Teatern, Ale gymnasium, torsdagen den 
  16 oktober kl 19.00
• Framtid och nostalgi, Smyrnakyrkan, Älvängen, lördagen                  
  den 18 oktober kl 18.10

För information och biljetter
För mer information och biljetter – ring biblioteket i Nödinge 
på tfn 0303 33 02 16.

Disco för dig som går i årskurs sex

”Tack vare vår goda eko-
nomi de senaste åren har 
vi kunnat betala av på våra 
skulder vilket innebär att 
räntekostnaderna minskat” 

Helene Ramert, ekonomichef

Klezmermusik, 16 oktober

Babymassage i Bohus, 14/10Sagostunder på biblioteket


