
Påskveckan

Ale kommun, Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge, tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se, www.ale.se

Vårutställning av elever på Ale 
gymnasium. Plats: Glasbruksmuseet 
Tid: 26 mars–26 april

Besök ett 
evenemang  i Ale

Babymassage är ett sätt att stärka 
kontakten mellan dig och ditt barn. 
Massagen medverkar till att ge ditt 
barn en bra start i livet. Lämplig ålder 
är 1–6 mån. 6 tillfällen.

Anmälan senast en vecka före varje 
kurs startdatum. Kostnad 350 kr.

Tid: kl 13.30–15.00. Plats: Service-
huset i Nödinge. Information och 
anmälan: Carina Johansson, tfn 0768 
93 68 05

Tid: kl 12.00–13.30. Plats: Älväng-
ens Missionskyrka. Information och 
anmälan: Birgitta Liljeqvist, tfn 0704 
61 08 41

Kurser i babymassage

FÖR MUSIKSKOLANS ELEVER MELLAN 10 OCH

19 ÅR. Var med och påverka hitlistan 
genom att skicka in förslag på en låt 
du vill ska vara med, och samtidigt 
den låt du tycker ska lämna listan. 

SOUNDOFMUSIC – musiktävling 2009
Ale musikskola presenterar

Tävlingen pågår mellan den 14 april 
och 15 maj 2009. Du kan lämna flera 
bidrag, men endast ett per vecka, in-
kommet senast varje onsdag. Vinnaren 
får 400 kronor i musik presentcheck. 

Maila ditt bidrag till Martin Ekestig, 
martin.ekestig@ale.se. Glöm ej skriva 
namn, adress, telefonnummer, skola 
och klass. Märk din e-post Tävling.

Mer information på www.ale.se.

Välkommen på ortsutvecklingsmöte i 
Alafors!
Tid: 14 april kl 19.00
Plats: Medborgarhuset, Alafors
• Var med och utveckla kommunens

service. Ale kommun 
• Blir det byggnation på Furulunds-

området? Lars-Ove Hellman, 
    Alebyggen
• Räddningstjänsten informerar
• Uppföljning av ungdomarnas Alafors

Ortsutvecklingsmöte 
Alafors

Välkommen på ortsutvecklingsmöte i 
Starrkärr!
Tid: 15 april kl 19.00
Plats: Ryds missionshus
• Var med och utveckla kommunens

service. Ale kommun
• Räddningstjänsten informerar.
• Hur påverkas landsbygden av pen-

deltåg? Västtrafik
• Trafiksäkerhet busshållplatser  

Vägverket

Ortsutvecklingsmöte 
Starrkärr

Kungörelse
Ändrad användning av 
Ale arena
Miljö- och byggnämnden har fått in 
en ansökan om bygglov för ändrad 
användning av bandyarenan Ale arena 
på fastigheten Jennylund 1:4. 

Ansökan gäller utökad verksam-
het – bland annat mässor, utställningar 
med mera. Därmed behöver antalet til-
låtna besökare per dag ökas från 1 700
till 2 500 personer. 

Vill du veta mer?
Handlingar på miljö- och byggförvalt-
ningen, kommunhuset i Alafors. 

Har du åsikter?
Du som anser dig berörd kan lämna 
in dina synpunkter till Ale kommun, 
miljö- och byggförvaltningen, 449 80 
Alafors, senast 29 april.

Kommunfullmäktiges 
sammanträden 2009
Välkommen till fullmäktiges samman-
träden i medborgarhuset i Alafors. 

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

Medborgarkontoret
och kommunens växel stänger 
kl 13.00 på skärtorsdagen. 

Välkomna 14 april.

Glasbruksmuseet
har stängt under påskhelgen 
från och med skärtorsdag. 

Välkomna 14 april.

Sophämtning
I samband med påskhelgen kan 
det bli vissa förskjutningar av 
hämtningsdagar. För säkerhets 
skull bör du ställa ut kärlen två 
dagar före ordinarie hämtnings-
dag. För mer information ring 
oss på renhållningen på tfn 
0303 33 01 07, 33 01 08 eller 
33 01 09.

Sörmossen
Sörmossen är öppen på påsk-
afton mellan kl 09.00 och 15.00 
och har stängt långfredagen, 
påskdagen och annandag påsk. 
Ordinarie öppettider är vardagar 
07.00–15.45, helgöppet lördagar 
09.00–15.00 samt kvällsöppet 
tisdagar 16.00–19.00. Glöm ej 
att visa det röda besökskortet.

Ale kommun i påsk

Glasklara toner 
i jazzbruket
Gunnar Lindgren på sax!
Söndagen den 26 april kl 17.00, 
Glasbruksmuseet. För biljetter ring 
Ale bibliotek, tfn 0303 33 02 16. 
Obs! Endast förköp. Begränsat 
antal platser. Förband är Brazzeriet.

Jazzkväll

Bibliotekets öppettider i påsk
Biblioteken har ändrade tider på påskolvet. Du hittar dem på ale.se

Elöverkänslighet
– vad säger forskningen och hur 
upplever människor med elö-
verkänslighet sin vardag. Tid:
Torsdag 16 april kl 17.00–ca 20.00. 
Plats: Älvängens Folkets Hus, 
Älvängen, Ale kommun
Anmälan: Anmäl dig via e-post 
senast tisdag 14 april till 
chatarina.jenas@ale. Seminariet 
är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. 
Frågor om seminariet besvaras av 
Sirpa Niemi, tfn 0303 33 01 28. 
Välkomna!

Så får du jobb
Lär dig hur du skriver en vinnan-
de platsansökan, intresseanmälan, 
meritförteckning och hur du går 
segrande från en anställningsin-
tervju. Tips och råd får du av Nils 
Waldenbäck, jobbcoach. 
Tid: onsdag 15 april kl 18.00–
19.00. Plats: medborgarkontoret, 
Ale torg i Nödinge. Om du har 
en färdig CV – ta gärna med dig 
den. Föreläsningen är gratis!


