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Studentavslutning
Den 3 juni är det dags för student-
examen på Ale gymnasium. Studen-
terna släpps ut kl 12.30. Framkom-
ligheten vid skolan är begränsad kl 
12.00–14.00. Parkeringen är stängd 
kl 06.30–11.00. Ale gymnasiums café 
har stängt hela dagen. Skolavslutning 
för ettor och tvåor är den 11 juni kl 
08.45–12.00. Nästa läsår börjar 19 au-
gusti. Läs mer på alegymnasium.ale.se. 

Hjälp oss att bli bättre
Vi ska ta fram en servicedeklaration 
om tillgänglighet och bemötande. Be-
rätta hur du vill bli bemött genom att 
maila medborgarkontoret@ale.se, ring 
oss på tfn 0303 33 00 00 eller besök 
oss på Ale torg 7 i Nödinge. Hör av 
dig senast 27 maj.

Kungörelse
Utställning av detaljplan för bostäder, 
inom del av Nödinge-Stommen 1:261 
vid Backa Säteri, Ale kommun.

Miljö- och byggförvaltningen har 
2008-12-11 upprättat förslag till detalj-
plan över rubricerat område. Planför-
slaget har reviderats 2009-05-14.

Området på ca 4 500 m2 ligger i 
södra delen av Nödinge samhälle, ca 
1 km från E45, i anslutning till Backa 
Säteri och Nödinge Golfbana. 

I gällande detaljplan, som vann 
laga kraft 2005-06-09, är marken 
avsedd för föreningslokaler, kontor 
och kultur. Planens syfte är att ändra 
användningen inom större delen av 
området till bostäder. Den befintliga 
byggnaden inom området avses ha 
kvar befintlig markanvändning. Ny 
bebyggelse ska utformas med särskild 
hänsyn till säterimiljöns karaktärsdrag. 

Detaljplanen finns utställd 26 
maj–23 juni: Medborgarkontoret Nö-
dinge, mån, ons, tors kl 08.00–16.30, 
tis kl 08.00–18.00, fre kl 08.00–16.00. 
Kommunhuset, Miljö- och byggför-
valtningen, Alafors kl 13.00–14.00, tis 
kl 16.00–18.00. Upplysningar: Planar-
kitekt Emely Lundahl, tfn 0303 37 12 
14, stadsarkitekt Måns Werner 0303 
33 03 22. Synpunkter: skriftligt till Ale 
kommun, Miljö- och byggnämnden, 
449 80 Alafors, senast 23 juni. Den 
som inte framfört skriftliga synpunk-
ter senast under utställningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta planen.

Studentstängt på 
biblioteket 
Onsdag 3 juni firas studenten på Ale 
gymnasium. Ale bibliotek är därför 
endast kvällsöppet 15.00–19.00. 

Odla egna grönsaker
Har du gröna fingrar och vill ha en 
egen täppa? Ale kommun kan nu 
erbjuda odlingslotter i Surte, Bohus 
och Nödinge. För mer information 
kontakta Marie Greger, tekniska 
förvaltningen på 0303 33 03 01 eller 
marie.greger@ale.se.

Populärt förtidsrösta 
på medborgarkontoret
Förtidsröstningen för EU-valet har 
startat. Många väljer att förtidsrösta 
på medborgarkontoret i Nödinge. 
Redan första dagen för förtidsröstning 
röstade 48 personer.  

– Det är positivt att det finns ett 
engagemang för EU-valet och att 
många har uppmärksammat möjlighe-
ten att komma till medborgarkontoret 
och lämna sina röster, säger Jarl Karls-
son, kommunstyrelsens ordförande.

Inget eldningsförbud 
Den tidigare förhöjda brandrisken har 
återgått till normal brandrisk. Förbu-
det mot eldning utomhus har upphört.

Kommunfullmäktige 
Välkommen till fullmäktiges möten i 
medborgarhuset den 15 juni, 31 aug, 
28 sep, 26 okt, 30 nov, 14 dec.

Maj

Yrkesutbildningar för dig som är 
invandrare, arbetslös eller har en 
lägre utbildning
I augusti/september startar vi fem 
heltidsutbildningar med praktik, 
undervisning och egna studier. 
Utbildningarna är kostnadsfria och 
studiemedel kan sökas via CSN. 

Information studievägledare Kenneth Widell, tfn 0303 33 01 39, Helen Jans-
son, tfn 0520 65 97 04. 

Studera på Komvux 
Sista ansökningsdag till Lärcentrum Komvux Ale är 5 juni. 
Läs mer på ale.se/komvux.
Grundläggande kurser
•  Svenska och svenska 

som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap
• Naturkunskap 

Här får familjer hjälp
Familjehuset vänder sig till dig som 
har en familj med barn upp till 21 år. 
Du som förälder kan ha svårt för att 
sätta gränser, ni bråkar mycket inom 
familjen eller så kanske du är orolig 
för ditt barn av olika anledningar. 

Vi erbjuder verksamheterna Trap-
pan och Fjärilen. Trappan är en verk-
samhet som vänder sig till barn och 
ungdomar som bevittnat våld i nära 
relationer. Fjärilen erbjuder kunskap 
och stöd till barn i familjer där någon 
är kemiskt beroende och/eller psykisk 
sjukdom. Ringa oss på 0303 33 05 51. 
Våra tjänster är kostnadsfria. Läs mer 
på ale.se.

Gymnasiekurser
• Svenska A 
•    Svenska som 

andraspråk A
• Engelska A och B
• Matematik A, B, C
• Historia 

Våra utbildningar är 
• Bageri/konditori  35 v
• Lokalvård  17 v
• Storkök/restaurang  35 v
• Personlig assistent  35 v
• Handel  33 v

Rösta på äldreboende
Särskild röstmottagning/institutions-
röstning 31 maj:
•  Klockarängens äldreboende, Skepp-

landa, 10.00–10.45
•  Vikadamm, Älvängen, 11.15–12.00
•  Nödinge servicehus, Nödinge, 

13.15–14.00
OBS! Ta med röst-
kort och legitima-
tion. Även personal 
och anhöriga har 
möjlighet att rösta 
på äldreboendena 
under söndagen.

• Religionskunskap A
• Samhällskunskap A
• Datorkunskap 
• Naturkunskap B
• Biologi A
• Fysik A
• Kemi A

Vårkonsert på 
musikskolan
Den 28 maj kl 19.00, Teatern Ale 
gymnasium. Stipendier delas ut från 
musikskolans intresseförening.


