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EVENEMANG I ALE

Sök kulturstipendium
FÖR ATT HÖGTIDLIGHÅLLA min-
net av Ivar Arosenius och hans tid i 
Älvängen kommer en del av kultur-
stipendiet i år tilldelas en person 
eller organisation som verkar i hans 
anda. Stipendiet är totalt på 30.000 

9 OKT  ZEINA OCH NALLE
Zeina och Nalle är en musikal som handlar om några tonåringar. Vi lär känna 
Zeina, en tjej med rötter i Libanon, och Nalle, en kille med finlandssvenskt 
ursprung. De går i samma klass och har mycket gemensamt. Teatervinden 
presenterar musikalen, baserad på Sören Olsson och Anders Jacobssons böcker. 
Biljetter 80 kr, ungdom 60 kr. Samarr, teaterföreningen i Ale och ABF. Fre den 9 
okt kl 18.00, Teatern, Nödinge.

10 OKT  AROSENIUSDAGEN 
För att högtidlighålla minnet av Ivar Arosenius, 100 år efter hans död kommer 
vi att den 10 okt arrangera en Ivar Aroseniusdag i Älvängen. Vi kommer att röra 
oss kring den tomt där Arosenius hus stod, Älvängens folkets hus och Repsla-
garmuseet. Lör den 10 okt kl 10.00, Älvängen, Folkets hus.

10 OKT  ANBYTARTRÄFF 
Ta med dig din släktforskning och upptäck gemensamma förfäder. Du som 
söker dina rötter – vi hjälper dig. Skepplanda hembygdsgård, lördagen den10 
okt kl 10.00–13.00. Arrangör: Ale släktforskare

10 OKT   KATTRESAN
En föreställning med åk 2 och 3 på Garnvindeskolan, Skepplanda. Lördag 10 okt 
kl 11.30, Folkets Hus, Älvängen. Förköp Repslagarmuseet,  0303 74 99 10, entré 
20 kr för stora och små.

12 OKT  HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE
Eller när två blir tre eller flera. C-O Evers, författare föreläser på ett underhållande 
sätt om kärleksrelationens utvecklande resa. Mån den12 okt kl 18.30–21.30, med-
borgarhuset, Alafors. Gratis för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0–7 år.

15/10   JAZZKONSERT 
Sweet Substitute. Klassisk jazz av 
swingmodell med Stefan Sandberg, 
Sverker Stenbäcken, Matti Ollikainen 
och Mikael Fahleryd. 15 okt kl 18.00, 
Glasbruksmuseet. 

Biljetter 60 kr säljs på Nödinge bib-
liotek, 0303 33 02 16. Samarr: Studie-
förbundet Vuxenskolan, Musik i Väst.

UTSTÄLLNING
27/9–25/10  KAN SJÄLV 
En utställning för dig som är 0–3 år, på Glasbruksmuseet i Surte. I fyra små hus 
kan barnen upptäcka och utforska föremål, former, färger och material som de 
kanske inte möter så ofta. Tis–fre och sön kl 13.00–16.00.

ARRANGEMANG
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR   MÖTESPLATS UNGDOM
Ale gymnasium ons och lör, kl 17.00–21.00, för dig som är mellan 12–20 år.

kronor utdelas till person eller orga-
nisation som är bosatt i eller har sin 
kulturella verksamhet knuten till Ale. 

Skicka din ansökan till oss senast 
den 15 oktober Ale kommun, Ut-
bildnings- och kulturförvaltningen, 
Michael Svensson, 449 80 Alafors. 

Orstuvecklingsmöte i Hålanda
Plats: Hålanda Bygdegård 
Tid: 13 okt, kl 19.00

Hälsningar ordf Christer Damm (S)

Orstuvecklingsmöte i Starrkärr 
Plats: Starrkärrs bygdgård
Tid: 14 okt kl 19.00
Temat för kvällens möte är energi-
frågor.

energirådgivare, medverkar.

Hälsningar ordf Catharina Eliasson (S)   

Orstuvecklingsmöte i Surte 
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: 15 okt kl19.30

Sjögren och informatör Lisa Mem-
born informerar om BanaVäg i 
Västs projekt och hur arbetet kom-
mer påverkar de boende i Surte.

-
bruksmuseets framtida verksamhet.

Hälsningar ordf Stina-Kajsa Melin (S)

Orstuvecklingsmöte i Bohus 
Plats: Servicehusets matsal
Tid: 13 okt, kl 19.00
Nu händer det mycket i Bohus!

dagsläget och vad som är på gång.

Hälsningar ordf Rolf Engström (S)

i Bohus, Hålanda,
Surte och Starrkärr!

Ortsutvecklingsmöten

KOM OCH SÄG vad du tycker! Nu
är det dags för ortsutvecklings-
möten i Bohus, Hålanda, Surte och 
Starrkärr. Har du frågor som du vill 

dem till kommunen senast 7 dagar 
innan mötet. Skicka dina frågor till 
medborgarkontoret@ale.se eller till 
Ale kommun, medborgarkontoret, 
449 80 Alafors.

Oktober

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

Starrkärrs förskola 
I SOMRAS PÅBÖRJADES EN om-

-
kärrs förskola finns tre avdelningar, 
en för yngre, mellan och äldre barn. 
För att få en mer funktionell förskola 
har man satt in ett kök på varje av-
delning, fler toaletter och väggar för 
att få fler lekrum.


