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BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

Maj

Tjejerna i ”Trio med ström” uppträder på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda

Öppettider på 
biblioteken i Ale
Valborgsmässoafton stänger bibliote-
ken i Nödinge, Skepplanda och Surte 
kl 15.00. Älvängens bibliotek stänger 
13.00. Fredagen den 1 maj är bibliote-
ken stängda. Från och med lördagen 
den 2 maj har Ale bibliotek i Nödinge 
stängt på lördagar. Åter lördagsöppet 
5 september. 

Fri sikt – säker trafik
För att föraren som sitter i sin bil ska 
få tillräckligt mycket sikt ska växtlighet 
eller annat hinder inte vara högre än 
70 cm. Det finns regler för dig som 
har utfart mot gata, som har hörntomt 
och som har tomt intill gata. 
Läs mer på ale.se

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Tid: kl 19.00 Plats: Skepplanda bibliotek onsdagen den 29 april
• Mötet inleds med underhållning av Trio med ström
• Vad händer i Skepplanda när det gäller inbrott, skadegörelse och otrygghet
•  Vi ställer frågor till: Lotti Klug, brott och säkerhetsanläggare – Polisen, Ang-

eredspolisen – Klas Arvidsson, Ale Fritid – Göran Klang, rektor på Alboskolan 
– Emeris Olsson, Svenska Stenhus – Kjell Gustafsson, Alebyggen – Jesper Gus-
tafsson, Leif  Andresen, tekniska kontoret – Helen Gustafsson, Cecilia Gäfvert 
socialsekreterare i Ale.

VIKINGATIDA MARKNAD 2–3 MAJ
På vikingamarknaden finns mat, smyck-
en, kläder och tyger. Du träffar livs 
levande vikingar och får se vikingatida 
stridskonst och hantverk. Pris: 60 kr för 
vuxna och 40 kr för barn. Ale Vikinga-
gård den 2-3 maj kl 11–16.00

KULTURDAG PÅ 
GLASBRUKSMUSEET 7 MAJ
Torsdagen den 7 maj handlar det om vårt 
gemensamma kulturarv på Glasbruks-
museet i Surte. Du kan ta del av såväl hur 
man gör kakelugnar som en ung killes 
syn på Ales kulturarv och dessutom kan 
man få veta var man hittat fornlämningar 
i Ale. 

17.00 Invigning av Olle Brasks utställ-
ning Kultur i arv – en gymnasieelevs syn 
på kulturarvet. Olle Brask, elev på Ale 
gymnasium, har fotograferat några av 
Ales miljöer som han tycker är speciella. 
Urvalet har han själv gjort från det för-
slag till kulturarvsplan som Regionmu-
seum Västra Götaland har gjort.

17.15 Vadå kulturarvsplan? Marie 
Odenbring Widmark från Regionmuse-
um Västra Götaland/Västarvet berättar 
om förslaget till kulturarvsplan för Ale 
kommun Kultur i Arv. Hon kommer 
också att visa hur man via nätet kan hitta 
fornlämningar. Har du frågor kring kul-
turarv och fornlämningar är detta rätta 
tillfället att få svar.

18.00 Invigning av Annika Svenssons 
utställning Det blomstrar - Keramik 
Kakelugnar. Annika Svensson berättar 
hur hon arbetar med keramik dels när 
hon formger kakelugnar och hur de är 
konstruerade, dels när hon gör annan 
keramisk konst. Färg och form är hen-
nes signum såväl för kakelugnar som för 
övrig konst.

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING
Teckningstävling på Repslagarmuseet till 
och med den 29 april

Eldningsförbud i Ale och 
Kungälvs kommun
Eldningsförbud råder i Ale och Kungälvs kommun från och med den 27 
april. Mer information se ale.se.

Skogsbranden sydost 
om Nödinge
Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte gå in i området som 
brunnit förrän besked kommer om att det är säkert. Gå in på ale.se för 
mer information. 

Vikingatida marknad den 2-3 maj

Kulturdag på Glasbruksmuseet 
den 7 maj


