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Besök ett 
evenemang  i Ale

Träffpunkt: 
Skepplanda bibliotek
Litteraturafton där vi presenterar 
våra bästa pärlor. Böckerna du 
bara måste läsa! Ukelelegruppen i 
Skepplanda medverkar. Fika 
Tid: Tis 24 mars kl 19.00

24 kvadrat
Sveriges minsta dansscen gästar Ale
Plats: Pelarteatern, Alafors
Tid: Ons 25–fre 27 mars, kl 19.00
Bilj: (förköp) 120 kr. Begränsat 
antal biljetter,
Samarr: Teaterföreningen i Ale, 
Nol-Alafors Kulturförening

Barns lek och utveckling
Anette Hansson, specialpedagog, 
föreläser om den fantastiska utveck-
lingsresa som barnet gör, en resa 
där leken är viktig.
Plats: Medborgarhuset, Alafors
Tid: 25 mars kl 18.30–21.00
Föreläsningen är gratis för blivande 
föräldrar och föräldrar med barn i 
förskoleklass.

Musik på museet
Ann Kristin Hedmark Trio
Sånger nära dig. Sånger nära dig i 
jazz- och viston
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Tor 26 mars, kl 18.00
Bilj (förköp): 60 kr 
Samarr: SV, MiV

Vårutställning
Ungdomar på Ale gymnasium 
beskriver sina tankar och upplevel-
ser i bilder. Arbeten utförda i skilda 
tekniker såsom akvarell, pastell, 
skulptur, tryck och foto.
Plats: Glasbruksmuseet 
Tid: 26 mars–26 april
Vernissage tor 26 mars, kl 16.00

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

Öppettider på 
biblioteken i påsk
Ale bibliotek, Nödinge
Måndag 6 april kl 10.00–19.00
Tisdag 7 april kl 10.00–19.00
Onsdag 8 april kl 10.00–19.00
Skärtorsdag        kl 10.00–15.00
Skepplanda bibliotek
Måndag 6  april kl 14.00–19.00
Tisdag 7 april kl 10.00–15.00
Skärtorsdag         kl 10.00–15.00
Surte bibliotek
Tisdag 7 april kl 14.00–19.00
Onsdag 8 april kl 10.00–16.30
Skärtorsdag        kl 10.00– 15.00
Älvängens bibliotek
Måndag 6 april kl 10.00–16.30
Onsdag 8 april kl 14.00–19.00
Skärtorsdag        kl 10.00–13.00

Långfredag–annandag påsk, stängt på 
alla bibliotek i Ale

Kommunfullmäktige 
sammanträder
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors. 

Möten: den 30 mars, den 27 april, 
den 25 maj, den 15 juni, den 31 aug, 
den 28 sep, den 26 okt, den 30 nov 
och den 14 dec.

Musikskolan i Ale för 
barn från 4 till skolår 2
– Rytm och rörelse, 4–5 år
Sång, lek, ramsor och spel på enklare 
rytminstrument för yngre barn som 
vill utforska musiken genom fantasin.
Tid: Torsdagar kl 16.20–17.00 i Nö-
dinge till hösten
Terminsavgift: 400 kr
– Suzukimetoden, 6 år
lär ut fiol eller cello på ett lekfullt sätt 
och inleds med en kurs för föräldrar.
Tid: Tor 16 april, kl 18.30. Sal 107
Plats: Ale gymnasium
Terminsavgift: 600 kr
– Blockflöjt i grupp, skolår 2
Terminsavgift: 400 kr. 

Anmälan till kurserna är senast 30 
april. Blankett finns på Kulturverket, 
Ale gymnasium eller ale.se/blanket-
ter/skola och utbildning.
– Instrumentvisning
För föräldrar och barn i skolår två och 
uppåt. Träffa musikskolans lärare och 
prova på olika instrument! Musiksko-
lans intresseförening säljer fika. 
Tid: Tor 26 mars, kl 19.00
Plats: Röda scen, Ale gymnasium

Konstföreningen 
Arosenius
Ordföranden Mats Amonsson visar 
bilder, berättar om föreningen och 
konstresor till Skagen, Rackstamu-
seet med mera.
Plats: Älvängens bibliotek
Tid: Ons 1 april, kl 19.00
Entré/fika: 40 kr
Samarr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale, SV

Rum för rasande
Komikern Ronny Eriksson är inte 
bara optimistkonsulternas skräck.
Han är rasande. Det blir ett utbrott 
i två akter. En bärsärkagång bland 
journalister, politiker, telefonför-
säljare, ekonomer, fnask, fjollor, 
feminister,  försäkringskassan, 
facket och annat som kan reta 
en till vansinne. Pianist: Benneth 
Fagerlund. 
Plats: Teatern, Ale gymnasium
Tid: Tor 2 april, kl 19.00
Bilj (förköp): 200 kr, ungd 120 kr 
(scenpass)
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

Zeina och Nalle, musikal med Tea-
tervinden, ons 15 april, kl 19.00

Positivt resultat för 
Ale kommun 2008
Det ekonomiska resultatet för Ale kommun år 2008 visar ett plus på 37,5 
Mkr. Av detta låg 25 Mkr redan i budget för att fortsätta att möta den 
pensionsskuld som finns för pensionsåtaganden före år 1998. Det är så-
ledes 12,5 Mkr som är det egentliga resultatet och detta ligger på samma 
nivå som kommunens räntenetto. 

Ale kommun har minskat sin låneskuld betydligt och också fått räntekompensa-
tion från staten när ersättning för inlösta fastigheter i BanaVäg i Västprojektet 
betalats. Budgetöverskottet motsvarar 1procent av nettokostnaderna och behövs 
för att finansiera kommunens investeringar. 

– Återigen kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt verksamhetsår, också med ett 
plus i kassan på 12,5 Mkr säger kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson.

KOM OCH PRATA VERKSAMHET
OCH PENGAR MED JALLE! 
Vill du veta hur kommunens ekonomi 
ser ut? Vad blev resultatet förra året? 
Vad ska hända i framtiden? Välkom-
men att träffa kommunalrådet Jarl 
Karlsson (s) Plats: Medborgarkonto-
ret, Ale torg i Nödinge. Tid: 7 april kl 
18.00–19.00

Ronny Eriksson uppträder på Ale 
gymnasium. Foto: Anna Huerta. 

Inställd!


