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BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

Maj

BRUKSONGARS DAG + 
SURTE TRÄDGÅRDSMARKNAD
Våffelcafé och utställning om Brukets handels-
trädgård. Köp, sälj och byt växter, hantverk och 
trädgårdsprylar. 
Tid: Lördagen den 16 maj kl 11.00–15.00. 
Plats: Glasbruksmuseet. Fri entré

DET BLOMSTRAR – 
KERAMIK OCH KAKELUGNAR
Annika Svenssons keramik byggs, gjuts, tum-
mas, kavlas, ringlas och drejas ofta till organiska 
former. Matta ytor ställs mot blanka. Kakelugns-
traditionen lever vidare genom hennes unika 
kakelugnar, spännande hybrider av art nouveau, 
allmoge och masskultur. 
Tid: 7 maj–7 juni. 
Plats: Glasbruksmuseet

SKYTTEL OCH PENSEL
Systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark 
ställer ut färgsprakande mattor och finstämda 
akvareller på sin fars gamla tågvirkesfabrik, Carl-
marks i Älvängen. 
Tid: 3 maj–7 juni. Fri entré. 
Plats: Repslagarmuseet

Vi söker jourfamiljehem 
Vi söker familjer som kan vara kontrakterade familjehem för jourpla-
cering av barn och ungdomar i avvaktan på andra insatser. Som familj 
måste ni vara tillgängliga och ha möjlighet att ta emot barn med kort 
varsel.

De barn och ungdomar som placeras akut av socialtjänsten är påverkade av 
situationen och i behov av vuxna som är stabila och engagerade i sin omvårdnad 
om dem.

Vi söker även familjehem och kontaktfamiljer, i synnerhet familjer utan 
djur för barn som är allergiker. Ni kommer att erbjudas utbildning och hand-
ledning kontinuerligt. Ni får ersättning för er insats. Låter detta som något för er 
familj?

Vill ni veta mer så ring eller skriv till någon av våra familjehemssekreterare: 
Siw Hagen tfn 0737 73 11 46, Linda Karlsson tfn 0704 32 03 81 och Christina 
Andersson tfn 0704 32 03 52.

Nu kommer röstkortet till 
Europaparlamentsvalet
Nu startar utskicket av röstkorten till Europarla-
mentsvalet. Röstkorten skickas ut under perioden 
12–19 maj till alla röstberättigade. 

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och var din vallokal ligger. Röstkortet 
behöver du om du väljer att förtidsrösta. På följande ställen i kommunen kommer 
du att kunna förtidsrösta:
•  20 maj–5 juni, Medborgarkontoret, Nödinge. 

Mån, ons–fre kl 08.00–16.30, tis kl 08.00–19.00 
Obs! Stängt 21 maj på Kristi himmelfärdsdag.

• 6–7 juni, Medborgarkontoret, Nödinge kl 10.00–14.00
•  1–5 juni, Surte bibliotek, mån, ons–fre 10.00–16.30 och tis 14.00–19.00.
•  1–5 juni, Dagcentralen, Älvängen, mån–fre kl 14.00–18.00. 

Informationsmöte/tidigt samråd 
om arbetet med en fördjupad översiktsplan för Brandsbobergen – området 
mellan Nödinge–Nol–Alafors.
Samhällsplaneringsavdelningen har fått i uppdrag att upprätta en fördjupad över-
siktsplan för bostäder inom Brandsbobergen enligt beslut i Kommunstyrelsen 
2007–08–16. I översiktsplanen, Ale ÖP 07, ingår B7 – Nol Östra (Nolbergen), 
B8 – Lunnavägen – Bryggarebacken och utredningsområdet U4 – Nödinge-Nol. 
Området sträcker sig från Ale Höjd i söder till Ale Elförening i norr. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att ange den framtida 
markanvändningen och bebyggelseutvecklingen inom Brandsbobergen. I uppdra-
get ingår att ta fram förslag på nya bostadsområden och därmed sammanhäng-
ande infrastruktur samt sammanväga olika intressen i ett förslag till fördjupad 
översiktsplan. Översiktsplanen skall utgöra ett handlingsprogram och ligga till 
grund för framtida beslut om detaljplaneläggning.

Upplysningar lämnas av Ann-Marie Carlsson, tfn 0303 33 03 25. Ett 
informationsmöte/tidigt samråd kommer att hållas den 19 maj, kl 18.30 i Nol
Folkets hus. Välkomna!

Ta tag i din framtid 
Lärcentrum Komvux Ale erbjuder dig 
kurser och vidareutbildningar. Sista 
ansökningsdag är den 5 juni. Läs mer 
på ale.se/komvux.

Vi söker rörläggare
Tekniska förvaltningen söker rörläg-
gare. Läs mer på ale.se under rubriken 
”Jobba hos oss”.

Nytt betalningssätt 
på Västtrafik
Den 18 maj lanserar Västtrafik 
kontoladdning på Västtrafikkortet. 
Kontoladdning är det färdbevis som 
ersätter dagens rabatt- och värdekort. 
Information finns från den 18 maj på 
bussarna hos Västtrafiks försäljnings-
ombud och på vasttrafik.se.

Ale ungdom
Från och med den 1 juni har Ale ung-
domsmottagning nya telefonnummer. 
Tfn tidsbeställning 0303 74 33 81 och 
tfn kurator 0303 74 33 82.

Fullmäktige ställs in
Fullmäktiges möte måndagen den 25 
maj ställs in. Anledningen är att det 
finns för få ärenden till detta sam-
manträde. Beslutet är fattat med stöd 
av arbetsordning för Ale kommunfull-
mäktige sjunde paragraf.

En dag i hälsans tecken
Tid: Tisdagen 12 maj 10.00–13.00 
Plats: Furulundsparken. Vi bjuder på 
underhållning, femkamp, tipsprome-
nader. Lotti Klug är konferencier och 
Lennart Thorstensson underhåller.

Keramik och kakelugnar 
på Glasbruksmuseet

Fler nyheter hittar du på www.ale.se


