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Besök ett 
evenemang  i Ale

Våld i nära relationer
Kom och lyssna på och ställ frågor 
om våld i nära relationer och vilken 
hjälp som erbjuds kvinnor, män 
och barn.
Föreläsare: Linda Bowness, 
kvinnofridskurator
Plats: Medborgarkontoret, 
i Nödinge
Tid: Mån 23 mars kl 18.00–19.00 

Lunchmusik i Nödinge
Kom och njut av stunds musikun-
derhållning med Ale gymnasiums 
musikelever. Ni får höra smakprov 
ur vårens sceniska musikprojekt. 
En god soppa serveras för endast 
30 kr.
Plats: Medborgarkontoret i Nö-
dinge 
Tid: Mån den 23 mars kl 12.15

24 kvadrat
Publiken får själva vara med och 
skapa uttrycket på scenen genom 
ett unikt system för interaktion.
”Efter mindre än en minut med 
fjärrkontrollen är jag frälst”, skrev 
GT:s recensent när hon testade 
systemet. Luisa Denward, Göte-
borg är en av landets allra skickli-
gaste improvisatörer. Olof  Persson, 
Göteborg, dansare, koreograf  och 
bildkonstnär som uppträtt i Tokyo, 
New York och Paris. 
Plats: Pelarteatern, Alafors
Tid: Ons 25–fre 27 mars, kl 19.00
Bilj: (förköp) 120 kr. Säljes även 
hos 24 kvadrat, 0702 72 17 71   
www.24kvadrat.nu
Samarr: Teaterföreningen i Ale, 
Nol-Alafors Kulturförening

Busshållplats försvinner
Från och med vecka 13 kommer Os-
backens hållplats läge C i södergående 
riktning att tas bort. De turer med Lila 
express som stannat vid läget kommer 
att gå direkt till Nödinge centrum. 
Detta sker på grund av att trafiksäker-
het inte kan garanteras i samband med 
vägbygget. 

De turer med Lila express som 
stannar vid Osbackens hållplats läge A 
kommer att fortsätta som vanligt.

Vill du ha mer information, kon-
takta Västtrafik på tfn 0771 41 43 00 
eller besök vasttrafik.se

Utveckla ale.se
Vi vill förbättra vår service till dig på 
vår webbplats, ale.se. Dina behov och 
önskemål står i centrum för vår för-
ändring. Berätta vad du tycker om våra 
tjänster, design och innehåll och hur 
du skulle vilja ha det. Alla synpunkter 
är välkomna! Maila dina åsikter till 
frida.rydeling@ale.se.

Du som mailar kommer också att 
bjudas in till en diskussion runt Ales 
webbplats. Datum och plats är inte 
bestämt än.

Välkommen med dina åsikter!

NU ÄR DET DAGS FÖR årets första 
upplaga av ortsutvecklingsmöten. På 
ett ortsutvecklingsmöte behandlas 
betydelsefulla frågor för orten. Det 
är också en möjlighet för dig som 
medborgare att framföra utveck-
lingsförslag och lokala idéer direkt 
till politikerna. Alla möten börjar kl 
19.00. En vecka före respektive möte 
annonseras plats och tema för mötet. 

Datum för ortsutvecklingsmöten

Surte, 8 april
Alafors, Hålanda och Bohus, 14 april
Starrkärr, 15 april
Nol, 21 april
Alvhem, 23 april
Nödinge, 28 april
Skepplanda/Älvängen,  29 april

Välkommen till vårens 
ortsutvecklingsmöten

Tipsa oss om ett 
gott föredöme 
För att uppmärksamma goda 
insatser och betydelsen av unga 
människors engagemang delar 
Ale kommun varje år ut ungdoms-
stipendiet ”ett gott föredöme”. 

Stipendiet delas ut till personer under 
25 år eller till föreningar och ideella 
organisationer som arbetar med barn- 
och ungdomsfrågor utifrån ungdo-
mars perspektiv. För att få vara med 
i uttagningen till stipendiet ska man 
vara ett gott föredöme för andra ung-
domar. Man ska vara bosatt i Ale eller 
ha nära anknytning till Ale kommun 
genom sitt arbete. 

Den totala stipendiesumman är 
15 000 kronor. Juryn kan dela ut sti-
pendiet till en eller flera personer eller 
organisationer. Du är välkommen att 
skicka in förslag på kandidater senast 
15 maj.

Skicka förslaget till Ale kommun, 
Stefan Lydén, 449 80 Alafors. Märk 
kuvertet ”Ett gott föredöme” 2009. 
Du kan också skicka ditt förslag via 
e-post till stefan.lyden@ale.se

Intim och nära dansupplevelse i 
24 kvadrat.

Musik på museet
Ann Kristin Hedmark Trio
Sånger nära dig. Ann Kristin Hed-
mark fick det allra första Monica 
Zetterlund-priset med motiveringen 
”för sina personliga, svängiga och 
innerliga tolkningar av både visa 
och jazzmusik”. Ackompanjeras 
av Hasse Larsson kontrabas och 
Anders Ekman gitarr
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Tor 26 mars, kl 18.00
Bilj (förköp): 60 kr 
Samarr: SV, MiV

UKM
Kulturfestival med Aleungdomar, 
Ung kultur möts.
Plats: Ale gymnasium
Tid: Lör 28 mars 
Samarr: Ale Fritid, SV, Vakna, Löf-
tet, Kulturungdom, AUR

Pågående utställningar
Djupets hemligheter, till och med 
sön den 5 april, Repslagarmuseet

Musikens betydelse 
i vardagen
Du som stöttar och vårdar någon i 
hemmet, du som arbetar inom vård 
och omsorg, du som är engagerad i 
frivillig och föreningsverksamhet - 
kom och lyssna på en inspirerande 
föreläsning om musikens betydelse 
i vardagen. Föreläsningen är gratis.
Föreläsare: Birgitta Andersson, 
musikterapeut från Linköping
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Ons 1 april kl 13.00–16.00 och 
18.00–20.30.
Arr: Anhörigstödet i Ale tillsam-
mans med Kungälvs kommun
Info: Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, 0303 37 12 54

Kom och lyssna på Ann Kristin 
Hedmarks visor och jazzmusik


