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BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

NÄR JAG VAR LITEN - NÄSTAN ALLTID GLAD!
En stark berättelse om oväntad vänskap mellan några 
små pojkar som mot alla odds finner varandra. Allt är 
möjligt bara man är uppmärksam! Har man dessutom 
en god portion fantasi och skaparförmåga är också 
det omöjliga möjligt. Har man ingen mamma får man 
skaffa sig två. 2 – 6 år. Dockteatern Tittut. 
Samarr: Teaterföreninegn i Ale Plats: TV-studion, Ale 
gymnasium. Tid: 25 april, kl 14.00. Bilj: (förköp)40 kr

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

April
Kommunfullmäktige
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Måndagen den 27 april kl 18.30
Ett urval av ärenden:
• Information om kulturarvsplan 
för Ale kommun • Ändring av Ale 
Utveckling AB bolagsordning enligt 
Aktiebolagslagen (ABL) och äskande 
från Ale Utveckling AB:s bolags-
stämma 2008 • Bolagsstämma - Ale 
Utveckling AB • Årsredovisning 
2008 för kommunen och dess bolag 
• Uppföljningsrapport med helårs-
prognos 2009 • Ansökan från Renova 
om kommunal borgen • Förslag till 
yttrande över Kulturarvsplan för Ale 
kommun, Ale kommun - Kultur i arv 
• Surte brandstation • Ombyggnad av 
Nolskolan 
Svar på motion från 
– Börje Ohlsson, (SD) starta upp 
vätgasproduktion genom drift av små 
kraftverk i Ale kommun. – Tommy 
Gustafsson (V) om bojkott av israelis-
ka varor. – Åsa Kasimir-Klemedtsson 
(MP) och Torbjörn Köre (MP) om 
skolträdgårdar. – Sven Pettersson (S) 
om trafiksäkerheten i Klockarvägen, 
Nödinge. – Rose-Marie Fihn (FP), 
Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) 
och Ingemar Serneby (M) om att 
skapa möjligheter för kommunala 
friskolor

Föredragningslistan finns på 
medborgarkontoret, tfn 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradio-
förening direktsänder på frekvenserna 
91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet 
för allmänheten. Välkommen önskar 
Inga-Lill Andersson, ordförande

Kungörelse
Bygglov för förläng-
ning av skidbacke
Miljö- och byggnämnden har fått en 
ansökan om bygglov för etapp två och 
tre avseende förlängning av skidbacke, 
den så kallade Alebacken (f.d. Himla-
backen) på fastigheten Målje 1:93. 

Handlingarna finns på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i 
Alafors. Du som anser dig berörd får 
lämna in synpunkter skriftligen senast 
6 maj-09 till: Miljö- och byggförvalt-
ningen, Ale kommun, 449 80 Alafors

Ale musikskola presenterar
SOUND OF MUSIC – 
musiktävling 2009
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.

Ett gott föredöme
För att uppmärksamma betydelsen av 
unga människors engagemang delar 
Ale kommun varje år ut ungdoms-
stipendiet ”ett gott föredöme”. Den 
totala stipendiesumman är 15 000 kro-
nor. Skicka förslaget till Ale kommun, 
Stefan Lydén, 449 80 Alafors. Märk 
kuvertet ”Ett gott föredöme” 2009.

Kom och lyssna på glasklara toner i jazzbruket

Gunnar Lindgren på sax!
Tid: Söndagen den 26 april kl 17.00. Plats: Glasbruksmuseet, Surte. 
Boka biljetter på Ale bibliotek tfn 0303 33 02 16. OBS! Begränsat antal! 
Teresa Indebetou på piano, Christian Nilsson på trummor och Victor Fur-
backen på bas. Förband: Brazzeriet med Rebecka Edwardsson.

Ortsutvecklingsmöte 
i Nol
Tid: 21 april kl 19.00
Plats: Folkets hus Nol, Alesalen, bot-
tenvåningen 
•  Kvalitetschef  Gunilla Hall informe-

rar om kommande servicedeklaratio-
ner och dina möjligheter att påverka 
innehållet i dem

•  Till hösten ska vi välja vårdcentral 
igen.

•  Lyssna och ställ frågor till Hälso- 
och Sjukvårdsnämndens ordförande 
Jan-Åke Simonsson om hur det nya 
vårdvalet ska gå till.

Välkomna! Lars-Ove Hellman, Rose-
Marie Fihn, Ingmarie Torstensson

Ortsutvecklingsmöte 
i Alvhem
Tid: 23 april kl 19.00
Plats Alvhems klubbstuga, Gläntevi
Aktuell information och nya frågor 
väcks.

Ortsutvecklingsmöte 
i Hålanda
Tid: 28 april kl 19.00
Plats: Hålanda Bygdegård
•  Jarl Karlsson informerar om Verle 

Gammelskog
•  Länsstyrelsen har ändrat Hålandas 

valdistrikt
•  Byalaget informerar 
• Västtrafik ändrar i kollektivtrafiken


