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BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

RUM FÖR RASANDE
Komikern Ronny Eriksson uppträder. 
Plats: Teatern, Ale gymnasium 
Tid: 2 april, kl 19.00 
Bilj (förköp): 200 kr, ungd 120 kr (scenpass) 
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ALE SLÄKTFORSKARE HJÄLPER DIG HITTA DINA RÖTTER
Söker du dina rötter – vi hjälper dig! Fri entré. Plats: Ale bibliotek, Nödinge 
Tid: 4 april, kl 10.30–13.00. Arr: Ale släktforskare. 

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

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING
Vårutställning av elever på Ale gymnasium. Plats: Glasbruksmuseet 
Tid: Till och med 26 april. 

Kom på möte i barn- 
och ungdomsnämnden
Du är välkommen till öppet sam-
manträde i barn- och ungdomsnämn-
den med information och ordinarie 
nämndsammanträde
Tid: 15 april kl 16.00-19.00 
Plats: Medborgarhuset Alafors
•  Presentation av förtroendevalda och 

medverkande tjänstemän
• Kvalitet 2008 
• Betygsstatistik 
• Kvalitet i fritidsverksamheten 
Frågestund: Ställ frågor till barn- och 
ungdomsnämnden. Föranmäl gärna 
frågorna till Johanna Olsson, nämnd-
sekreterare, på tfn 0303 33 04 89 eller 
via e-post johanna.olsson@ale.se. 
Handlingarna finns på barn- och ung-
domsförvaltningen, Alafors, tfn 0303 
33 04 89. Dagordningen finns på ale.se. 
Klicka på politik och påverkan, Barn- 
och ungdomsnämnden. 

Ta tag i din framtid!
Sök våra kurser och utbildningar nu
Lärcentrum Komvux i Ale erbjuder dig kurser och vidareutbildningar. Du 
som behöver läsa in gymnasiekompetens, ha behörighet till studier på yrkes-
högskolan, ordinarie högskola eller som vill gå en av våra yrkesutbildningar är 
varmt välkommen till oss.

Hos oss kan du studera: 
Svenska, svenska som andra språk, samhällskunskap, engelska, matematik, 
historia, biologi, kemi, fysik, naturkunskap, data, religion. Sista ansökningsdag 
är den 5 juni. Du kan också studera Sfi – svenska för invandrare. Sfi är till för 
invandrare som inte har kunskaper i svenska motsvarande Sfi-nivå. Här finns 
också Särvux som vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och funk-
tionshinder.

Yrkesutbildningar för vuxna
För information om yrkesutbildningar se www.grvuxenutbildning.com. Sista 
ansökningsdag är den 15 maj!

För information och anmälan kontakta oss
Ring vår studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell, på tfn 0303 33 01 39
eller Gunilla Johansson på expeditionen, tfn 0303 33 03 58.

Ortsutvecklingsmöte
i Surte
Tid: 8 april, kl 19.00
Plats: Glasbruksmuseet
•  Eva Eriksson, ordförande för vård-

och omsorgsnämnden och Stefan
Lidberg, IFO-chef, berättar om om-
organisationen i Surte. 

•  Willy Kölborg, ordförande för teknis-
ka nämnden, och Joachim Hermans-
son från räddningstjänsten berättar 
om flytten av brandstationen.

•  Trafikingenjören från Ale kommun
berättar om skyltning och parke-
ringsförbud.

Ortsutvecklingsmöte 
i Bohus 
Tid: 14 april, kl 19.00
Plats: Servicehuset
•  Bohusskolans nya rektor Maria Nebel

presenterar sig och sin skolas arbete.
•  Vad händer med Bohus Centrum? 

Alebyggens ordförande Stina-Kajsa 
Melin och vd Lars-Owe Hellman. 

Glasbruksmuseet 
har stängt under påskhelgen från och 
med skärtorsdag. Välkomna 14 april.

Utveckla Ale kommuns 
webbplats
Vi vill förbättra vår service till dig på 
webbplatsen ale.se. Berätta vad du 
tycker om våra tjänster, design och 
innehåll och hur du skulle vilja ha det. 
Alla synpunkter är välkomna! E-posta 
dina åsikter till frida.rydeling@ale.se. 
Välkommen med dina åsikter!

Kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges samman-
träden. Alla möten sker i medborgar-
huset i Alafors. Möten: 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.

Öppettider på 
Sörmossen i påsk 
Sörmossen är öppen på påskafton 
mellan kl 09.00 och 15.00 och har 
stängt under långfredagen, påskdagen 
och annandag påsk. Våra normala 
öppettider är vardagar 07.00–15.45, 
helgöppet lördagar 09.00–15.00 samt 
kvällsöppet tisdagar 16.00–19.00. 
Glöm ej att ha det röda besökskortet 
väl synligt när du anländer.

Teckningsjuryn har 
bestämt sig
Tolv teckningar går vidare till finalen i 
teckningstävlingen om dekoration av 
Ales nya matbil. Mängden fantastiska 
teckningar gjorde att juryn inte kunde 
begränsa sig mer. Nu väntar beslut 
om fyra vinnare i Barnens val i juni. 
Totalt kom det in 468 teckningar från 
Alebarn mellan fem och tolv år.

Vi sanerar mark i Nol
Tekniska kontoret ska sanera ett om-
råde med förorenad mark vid Folkets 
husvägen i Nol. Föroreningen består 
av naftalen. Ämnet är skadligt vid nära 
kontakt, så vår personal kommer att ha 
skyddsutrustning under saneringsarbe-
tet. De som bor i närheten eller passe-
rar arbetet påverkas inte av ämnet.

Sophämtning i påsk
Sophämtning: I samband med påsk-
helgen kan det bli vissa förskjutningar
av hämtningsdagar. För säkerhets skull, 
ställ ut kärlen två dagar före ordinarie 
hämtningsdag. För mer information:
ring oss på renhållningen på tfn 0303 
33 01 07, 33 01 08 eller 33 01 09.
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