
Augusti

Nu inviger vi den nya fina matbilen 
dekorerad av vinnarna i Barnens val! 
Se teckningarna som barnen röstade 
på och lyssna på kulturskolans duk-
tiga elever. Läs mer på www.ale.se.

Tid Måndag den 24 augusti kl 14.00
Plats Medborgarkontoret, Ale torg,
 Nödinge

www.ale.se

NU KAN DU STÄLLA FRÅGOR till 
fullmäktige och lämna medborgarför-
slag. Syftet är att göra det lättare för 
Aleborna att ha en dialog med politi-
kerna. Vi hoppas att du vill vara med 
och påverka, väcka opinion och ta 
tillvara dina demokratiska rättigheter.

Allmänhetens frågestund
På frågestunden kan du ställa frågor 
direkt till kommunfullmäktige vid 
sammanträdena. Stunden kommer att 
ligga som första punkt på fullmäkti-
ges möten. Det är viktigt att tänka på 
att frågorna varje gång ska gälla de 

ärendepunkter som fullmäktige ska 
diskutera under det sammanträdet.

Medborgarförslag
Alla Alebor kan lämna in medborgar-
förslag, som ska handla om sådant 
som hör till kommunens ansvarsom-
råde. Du kan inte lämna ett med-
borgarförslag om egna eller någon 
annans ärenden som rör myndighets-
utövning. Självklart får det inte heller 
vara ärenden som har odemokratisk 
eller rasistisk innebörd. Varje förslag 
ska handla om ett enda ämne. Har du 
tankar om flera ämnen ska du lämna in 

flera olika medborgarförslag. Tänk på 
att formulera dig i ett konkret förslag. 
När förslaget kommer in till kommu-
nen blir det en offentlig handling.

Ditt signerade förslag märker du med 
Medborgarförslag och lämnar in på 
medborgarkontoret eller postar det 
till Ale kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 449 80 Alafors.

Mer information
Vill du veta mer? Kontakta Stefan Ly-
dén, förvaltningssekreterare, tel 0303 
33 03 60, e-post stefan.lyden@ale.se.

Tid kl 18.30
Plats Medborgarhuset, Alafors

På ärendelistan finns bland annat:
• Allmänhetens frågestund 
• Strukturstudie för Nödinge 
• Investeringsanslag för asfaltering
 av väg samt komplettering av 
 elljusspår 
• Uppföljningsrapport 3 (2009-06-30)
  med helårsprognos 2009
• Regeringens beslut om den över-
 klagade detaljplan 9, Älvängen 
 centrum, Frälsegårdsvägen–
 Folkets hus

Föredragningslistan finns på medbor-
garkontoret, tel 0303 33 00 00 och på 
ale.se. Ale-Kungälvs närradio-fören-
ing direktsänder på frekvenserna 91,4 
och 95,4 MHz. Mötet är öppet för 
allmänheten.

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande

Fråga fullmäktige och lämna förslag Kommunfullmäktige
den 31 augusti

Tekniska nämnden den 
20 augusti – öppet möte
Tid kl 13.30–16.00
Plats Medborgarhuset, C-salen, Alafors

På ärendelistan finns bland annat 
ekonomiska rapporter, förvaltningens 
mål, enhetsplaner och olika projekt 
inom fastighetsområdet. Upphand-
lingsärendena är inte offentliga.

För att beställa handlingarna ring tel 
0303 33 03 01. 

Välkomna!
Willy Kölborg, ordförande
Ann-Britt Svedberg, tf  förvaltningschef

Huvudbiblioteket Nödinge 
Måndag, tisdag, torsdag kl 8.30–19.00
Onsdag kl 10.00–19.00
Fredag kl 10.00–15.00 

Skepplanda bibliotek
Måndag kl 14.00–19.00 
Tisdag kl 10.00–15.00 
Torsdag kl 10.00–16.30 

Surte bibliotek
Tisdag kl 14.00–19.00 
Onsdag kl 10.00–16.30 
Torsdag kl 10.00–15.00 

Älvängens bibliotek
Måndag kl 10.00–16.30 
Onsdag kl 14.00–19.00 
Torsdag kl 10.00–15.00 

Från och med den 17 augusti har 
Glasbruksmuseet öppet tisdag–fredag 
samt söndagar kl 13.00–16.00

Tid Tis–fre, sön kl 13.00–16.00 
 till och med 13 sept
Plats Glasbruksmuseet, Surte
Underhållning, förströelse, pengabe-
hov och besatthet. Spel är ett laddat 
ämne, men i alla tider har människan 
spelat. En utställning som reflekterar 
över spelandet genom tiderna. Pro-
ducerad av Göteborgs Stadsmuseum. 
Samarr: ABF Sydvästra Götaland.

I höst kalkar vi sjöar och våtmarker med 
båt och helikopter. Kalkningen gäller St 
Iglekärr, Holmesjön, Holmevattnet och 
Stavsjön samt Forsåns, Söråns, Hålls-
dammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och 
Rämne ås vattensystem.
 Mer information ges av Göran 
Fransson, tel 0303 33 07 37. 

Vi kalkar sjöar och åar

Med start i mitten av augusti breddar 
vi gångbanan längs Fyrklövergatan till 
gång- och cykelväg. I samband med 
arbetet kommer vi också att bygga has-
tighetsdämpande åtgärder på sträckan. 
Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Utbyggnad av gång- och 
cykelväg i Nödinge

Besök ett evenemang i Ale

Öppet på biblioteken

Finspel, fulspel
eller fuskspel?

Nya öppettider 
på Glasbruksmuseet

Matbilens pinfärska 
utseende visas upp

Nu kör vi utbildningen COPE för 
föräldrar till barn och unga mellan 3 
och 12 år i Ale. Du får olika verktyg 
för att förstå barns beteende, från 
uppmuntran till hur du förebygger 
konflikter.
 Ingen kostnad. Vi bjuder på något 
att äta. Barnpassning för barn 3–9 år 
av ungdomar från gymnasiets barn- 
och fritidsprogram.

Tid  tisdag den 8 september samt 
följande tio tisdagar kl 17.30–19.30.
Plats Bohusskolan, Bohus

Kurs för föräldrar

Anmälan skickas till Birgitta Fredén, 
449 80 Alafors, e-post birgitta.freden@
ale.se. Vid frågor ring förskolechef  
Karin Thorén, tel 0303 33 01 64, eller 
folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, tel 
0303 33 07 11.


