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Så sorterar du rätt             
Vi på renhållningen i Ale kom-
mun hjälper dig att sortera dina
sopor rätt. Denna vecka är vi i Nol, 
Folketshusvägen, tor 19 nov kl 
18.00–20.00, Läs mer på ale.se

Välkommen att delta i fullmäkti-
ges sammanträde den 30 nov på 
medborgarhuset i Alafors, kl 18.00.

Vi startar med allmänhetens fråge-
stund. Frågorna ska gälla mötets 
ärenden.
Ett urval avvåra ärenden:

Information om HBT-frågor
Antagande av förslag till detalj-
plan för bostäder inom del av
Nödinge–Stommen 1:261
Exploateringsavtal till detalj-

November

Internationellt på Glasbruksmuseet

Hälsoforum för äldre 
Minimässa och information för äldre,
på Bohus servicehus:

smarta ting för att förebygga
fallskador 
Västtrafiks nya betalningssystem
biblioteket och Mångfixarna

Musikskolan underhåller. Kravodlat kaf-ff
fe med smörgås, 25 nov kl 11.00–14.30.

Öppet hus 
Ale gymnasium har öppet hus. 
Elever, lärare och rektorer finns på
plats för att svara på frågor. 
Ons 25 nov, kl. 18.00–21.00.

Du som behöver grundskolekompe-
tens eller gymnasiekompetens, vill ha
behörighet till studier på högskole-
nivå eller som vill gå en yrkesutbild-
ning är varmt välkommen till oss. 

Yrkesutbildningar för vuxna
www.grvux.se

SFI – Svenska för invandrare
0303 33 03 58
Särvux
0303 33 01 39
Anmälan till kurser
www.ale.seI tI t03InternationeInternatione

Kom på möte 
Barn- och ungdomsnämnden
18 nov kl 18.00–21.00, Barnkam-
maren, kommunhuset i Alafors.
Program: kvalitetsutveckling, redovis-
ning av sommarverksamheterna, Ale
fritid, köstatistik och beläggningssta-
tistik i förskolan.

Ställ frågor till barn- och ungdoms-
nämnden. Föranmälan till johanna.
olsson@ale.se,  tfn 0303 33 04 89.

Stängt för vaccinering   
Skolsköterskemottagningarna 
på grundskolorna i Ale kommun
kommer att vara obemannade från
vecka 45 till och med vecka 51.
Sjuksköterskorna arbetar med att in-
fluensavaccinera de elever som tackat 
ja till vaccinationserbjudandet.

Vid behov av sjukvårdskontakt
hänvisas till ordinarie vårdcentral.

Masayoshi Oya från Japan är en av 
eleverna som ställer ut på Glas-
bruksmuseet i Surte.
Masayoshi studerar keramik, 
första året på Masterutbildning-
en på HDK och visar två skålar i 
porslin med glasyr av mangan 
och koppar, som ger en metallisk 
effekt.

Vad har du för tankar om dina 
skålar?
Jag ville göra skålar och även utgå 

ifrån rummet där skålarna ska be-
finna sig.  Skålarna är en fortsätt-
ning på vad jag har gjort tidigare 
och det ville jag gå vidare med.

Vad vill du förmedla till betraktaren?
Jag ville skapa en känsla av att det 
regnar ner i skålen och att vattnet 
stänker upp och ut över kanten.

Hur har det varit att samarbeta 
kring en gemensam idè?
Det var bra. Alla har olika idéer och 
synvinklar som vi har haft nytta av 
när vi byggde utställningen. 

Vad tycker du att det är för skillnad 
mellan att jobba som keramiker här 
i Sverige mot Japan?
I Japan är materialet viktigt och 
kvalitén i föremålet, medan man 
i Sverige är mest fokuserad på ett 
personligt uttryck. Som keramiker i 
Japan jobbar man mer med bruks-
föremål än med konst.

Vad ska du göra när du är klar med 
din utbildning?
Jag trivs bra i Sverige och vill gärna 
starta en egen keramikverkstad i 
Göteborg, där jag bor just nu.

Väkommen nye svensk 
Du som blev svensk medborgare
under 2008 är inbjuden till en cere-
moni måndagen den 14 dec kl 18.00 i
medborgarhuset i Alafors.

26 NOV  

MUSIK PÅ MUSEET
Den sjungande stråkkvartetten Stråf 
uppträder på Glasbruksmuseet, tor 26 
nov kl 18.00. Förbeställ biljetter på Ale
bibliotek, tfn 0303 33 02 16.
Samarr: Studieförbundet Vuxensko-
lan, Musik i Väst.

21 NOV

FRUKOSTGÄST PÅ BIBLIOTEKET
Stewe Claeson, nominerad till Au-
gustpriset, är frukostgäst på Ale bib-
liotek i Nödinge. Han pratar bland
annat om boken Stämma i havet,  
lör 21 nov kl 10.00. Frukost kl 09.30. 
Biljettpris inklusive frukost: 50 kr.

EVENEMANG I ALE

Sök till komvux

21 OKT–1 DEC

NÖDINGE I FRAMTIDEN
Hur ska centrala Nödinge se ut i framti-
den? Kom och se utställningen på Med-
borgarkontoret i Nödinge, Ale torg 7.

1–29 NOV

MASTER PIECES 2009
– REFRACTIONS
Studenter från HDK:s masterutbild-
ning i konsthantverk visar keramik, 
textil och smyckekonst. Glasbruks-
museet.

Kurser VT 2010
Biologi B
Datorkunskap
Engelska Grund A, B ,C
Fysik B
Kemi B
Religion A
Matematik Grund, A, B, C
Naturkunskap B
Samhällskunskap A, B
Svenska Grund, A, B, C
Svenska andraspråk Grund, A, B

Terminstid 11 januari till 11 juni.
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Ställ frågor till kommunfullmäktige
plan för Nol 13:1
Generell borgen för AB Alebyg-
gen 2010
Tillägg i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ale
kommun
Rapport från ortsutvecklings-
möten hösten 2009
Interpellation till kommunsty-
relsens ordförande om bo-
stadsförsörjningsprogrammet.

Välkommen! Inga-Lill Andersson, 
ordförande

Gå hälsospåret i Nödinge
Gå 9 gånger och skicka in ditt kort, så
har du chansen att vinna en dag på 
Sankt Jörgen SPA i Göteborg.
Satsa 30 minuter och du får bättre
hälsa och kondition.

MÖTESPLATAA S UNGDOM
Ons 11 nov 17.00–21.00
Lör 14 nov 17.00–21.00


