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FÖRELÄSNING
1 OKT  SJÄLVKÄNSLA, SJÄLVFÖRTROENDE OCH EMPATI
Sofia Norberg föreläser på ett medryckande sätt om EQ, emotionell intelli-
gens – förmågan att förstå sina egna känslor och på det sättet fatta klokare 
beslut.  Men det handlar även om att lättare förstå andra människors oro, 
ilska och övriga känslor. 1 oktober kl 18.30–21.00, Ale gymnasium, Teaterlo-
kalen. Pris 50 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge.

10 OKT  AROSENIUSDAGEN 
I år är det 100 år sedan Ivar Arosenius gick bort. 
Sina sista år bodde han i Älvängen. En dag till hans 
minne anordnas i Älvängen med en mängd pro-
grampunkter kring Ivar Arosenius och hans verk: 
teater, musik, författarbesök, föredrag, utställningar 
med mera. För utförligt program se Alekuriren nästa 
vecka eller ale.se

FÖRESTÄLLNING
10/11   KATTRESAN
En föreställning med åk 2 och 3 på Garnvindeskolan, 

Skepplanda. Lördag 10 okt kl 11.30, Folkets Hus, Älvängen. Förköp Repsla-
garmuseet,  0303 74 99 10, entré 20 kr för stora och små.

KONSERT
15/10   
SWEET SUBSTITUTE  
Porträtt av jazzens stora från förr. 
Klassisk jazz av swingmodell med 
Stefan Sandberg, Sverker Stenbäck-
en, Matti Ollikainen och Mikael 
Fahleryd. 15 okt kl 18.00, Glas-
bruksmuseet, Surte. Entré: Biljetter 
60 kr säljs på Nödinge bibliotek, 
0303 33 02 16. Samarr: Studieför-
bundet Vuxenskolan, Musik i Väst

UTSTÄLLNING
27/9–25/10
GLASBRUKSMUSEET I SURTE
En utställning för dig som är 0–3 år. I 
fyra små hus kan barnen upptäcka och utforska föremål, former, färger och 
material som de kanske inte möter så ofta. I utställningen finns information 
om forskning kring de minsta barnens sätt att skaffa sig erfarenhet och 
upptäcka sammanhang. Utställningen är öppen tis–fre och sön kl.13.00–
16.00.

ARRANGEMANG
MÖTESPLATS UNGDOM
Ale gymnasium onsdagar och lördagar, kl 
17.00–21.00, för dig som är mellan 12-20 år 
Onsdag: Studiecirklar, öppen scen, öppen 
gympahall, replokaler, öppet på bakfickan. 

EVENEMANG I ALE

Aktuellt i Ale kommun – oktober

Lyssna på klassisk jazz av 
swingmodelll, Glasbruksmuseet den 
15 oktober

Sök 10 000 kr i 
miljöstipendium
Ale kommun delar varje år ut ett 
stipendium på 10 000 kr till en-
skilda personer, grupper och ideella 
organisationer med flera som gjort 
en aktiv insats för en bättre miljö i 
kommunen. 

Stipendiet kan avse insatser för för-
bättring av såväl den yttre som den 
inre miljön. 

För att kunna få stipendiet måste 
stipendiaten vara bosatt, verksam el-
ler på annat sätt ha nära anknytning 
till Ale kommun. 

Formulera motivering samt 
namnge föreslagen kandidat/grupp 
inklusive adress. Glöm inte ditt 
namn, adress och telefon.

Ansökan om stipendiet eller 
förslag på lämpliga kandidater för 
mottagandet av stipendiet skickas 
till Ale kommun, Miljö- och bygg-
förvaltningen, 449 80 Alafors, senast 
den 30 oktober.

      Mer information: nämndese-
kreterare Lisbeth Sjöström, 0303 33 
06 67 eller förvaltningschef Ann-Britt 
Svedberg, 0303 33 02 76, eller ale.se.

KOM OCH SÄG vad du tycker! Nu är 
det dags för ortsutvecklingsmöten. 
Plats och tema för respektive orts-
utvecklingsmöte annonseras här i 
veckoannonsen och på ale.se.

Ortsutvecklingsmötena ska be-
handla viktiga frågor för orten och 
förmedla information till och från 
de boende i området i aktuella 
ämnen samt ge invånarna möjlighet 

Välkommen på ortsutvecklingsmöten
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Sök kulturstipendium 
på 30 000 kr
Kulturstipendiet på 30 000 kr delas 
ut till en person eller organisation 
som är bosatt i Ale eller har sin kul-
turella verksamhet knuten till Ale. 
Sista ansökningsdag är onsdagen 
den 15 okt 2009.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda 
senast 15 oktober eller nästkom-
mande helgfria dag. 

Ansökan skickas till Ale kommun, 
Utbildnings- och kulturförvaltning-
en, Michael Svensson, 449 80 Alafors. 
Mer information på ale.se.

Kommunfullmäktige
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
möten i medborgarhuset den 26 okt, 
30 nov, 14 dec.

att framföra lokala idéer och ut-
vecklingsförslag till de kommunala 
beslutsfattarna. 

Har du frågor som du vill ska 
behandlas på mötet kan du skicka in 
dem så att de är kommunen tillhan-
da senast 7 dagar innan mötet. 

Skicka dina frågor till medborgar-
kontoret@ale.se eller till Ale kom-
mun, medborgarkontoret, 449 80 
Alafors.

Bohus
tisdag 13 oktober 
kl 19.00

Hålanda
tisdag 13 oktober 
kl 19.00

Starrkärr
onsdag 14 oktober 
kl 19.00

Surte
torsdag 15 oktober 
kl 19.00

Alafors
tisdag 20 oktober 
kl 19.00

Älvängen
tisdag 20 oktober 
kl 19.00

Mötesdatum
Nödinge
tisdag 27 oktober 
kl 19.00

Skepplanda
tisdag 27 oktober 
kl 19.00

Nol, Alvhem
torsdag 29 oktober 
kl 19.00

DU SOM ÄR MELLAN 12-20 ÅR,
kom till Mötesplats ungdom


