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Så sorterar du rätt             
Vi på renhållningen i Ale kommun 
hjälper dig att sortera dina sopor 
rätt. Denna vecka är vi i Alafors 
Ledet. Läs mer på www.ale.se
>> Tor 26 nov kl 18.00–20.00

November

Sköterskorna har 
stängt för vaccinering   
Skolsköterskemottagningarna 
på grundskolorna i Ale kommun 
är obemannade från vecka 45 
till och med vecka 51.

Sjuksköterskorna arbetar med att 
infl uensavaccinera de elever som 
tackat ja till vaccinationserbju-
dandet. 

Vid behov av sjukvårdskontakt 
hänvisas till ordinarie vårdcentral.

JULKONSERT
Göteborgsbandet West of Eden  
och Alekören Blue ’n joy skapar 
tillsammans ett fantastiskt julpro-
gram med utgångspunkt i den 
keltiska musiken.
>> Lör 5 dec kl 18.00, Teatern 
Nödinge.

GLÖGG PÅ BIBLIOTEKET
Älvängens bibliotek bjuder på 
glögg, pepparkakor och julklapps-
tips. Varmt välkomna!
>> Ons 2 dec kl 16.00–19.00.

MUSIK PÅ MUSEET
Den sjungande stråkkvartetten 
Stråf uppträder på Glasbruks-
museet. I god julstämning får 
vi lyssna på klassiskt, visor och 
kanske även någon schlager i 
nytt arrangemang för stråk och 
sång. Välkomna till en musika-
lisk timma tillsammans med 
medlammar ur sångensemblen 
Amanda.
Samarr: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Musik i Väst. 
>> Tor 26 nov kl 18.00. Förbeställ 
biljetter på Ale bibliotek, tfn 
0303 33 02 16.

EVENEMANG I ALE
NÖDINGE I FRAMTIDEN
Hur ska centrala Nödinge se ut 
i framtiden? Kom och se utställ-
ningen på Medborgarkontoret i 
Nödinge, Ale torg 7.  
>> Vardagar 08.00–16.00, 
fram till 1 dec.

MASTER PIECES 2009
– REFRACTIONS
Studenter från HDK:s masterut-
bildning i konsthantverk visar 
keramik, textil och smyckekonst. 
Glasbruksmuseet.
>> Pågår till 29 nov. 
Tis–fre, sön 13.00–16.00

Radonprover på 
medborgarkontoret
Ska du testa radon i ditt hus 
under vintern?
Från och med den 1 december är 
det på Medborgarkontoret, Ale 
torg 7 i Nödinge, som du hämtar 
provutrustningen.

Radontestning kan göras 
under tiden 1 oktober till 30 april. 
Mätningen genomförs under 
minst två månader.
Information: www.ale.se 

Tips för god hygien 
i infl uensatider
Du kan gå in på www.ale.se om 
du vill ha mer information om hur 
du på bästa sätt kan förhindra 
smittspridning av till exempel 
svininfl uensan. Här får du goda 
råd om hygien.

MÖTESPLATS UNGDOM 
För dig som är mellan 12 och 20 
år. Här kan du bland annat gå på 
danskurs varje onsdag.
>> Ons 25 nov 17.00–21.00 
Lör 28 nov 17.00–21.00.

Vi vill veta vad du 
tycker     
Det är viktigt för oss att få veta 
vad du tycker om våra tjänster 
och vår service så att vi kan ut-
veckla och förbättra oss. Hjälp 
oss att bli bättre genom att ge 
oss beröm, förbättringsförslag, 
påpekanden eller klagomål.

LÄMNA SYNPUNKTER genom 
att fylla i webbformuläret på ale.
se, fylla i pappersformuläret som 
fi nns på biblioteken och på med-
borgarkontoret eller skicka e-post 
till synpunkten@ale.se. Självklart 
är du fortfarande välkommen 
att ringa eller besöka oss för att 
framföra dina synpunkter.

VI LOVAR att undersöka alla syn-
punkter och inom kort återkoppla 
till dig, som så önskar, om vad 
som händer med synpunkten.

ALE KOMMUN STRÄVAR ständigt
efter att förbättra verksamheten 
och utveckla dialogen med dig 
som kommer i kontakt med vår 
verksamhet. Synpunktshantering-
en är en stor och betydande del i 
det arbetet.

Nya bostäder i 
Kronogården
Vi har Öppet hus för dig som vill 
titta närmare på föreslagen detalj-
plan över det nya bostadsområdet 
Kronogården i Älvängen och vill 
veta mer. Kommunens tjänstemän 
fi nns tillgängliga för dig som vill 
ställa frågor och få mera informa-
tion. Välkommen!

>> Ons 2 dec kl 16.00–19.00 i 
Älvängens Folkets hus.

Musikskolan blir kulturskola     
Ale musikskola tar nu klivet mot Ale kulturskola och startar tre 
nya inriktningar från och med vårterminen 2010. Förutom musik 
erbjuds undervisning inom bild, musikteater och funktionsinrik-
tad musikterapi.

Lektionerna sker vardagar varje vecka enskilt eller i grupp. Tillsam-
mans med våra kompetenta pedagoger får du utveckla din förmåga, 
lust och fantasi och delta i kreativa processer. Kulturskolan genomför 
cirka 40 arrangemang per år. 
Lär dig spela ett instrument, bilda ett band, måla och skapa digitalt 
eller var med i en musikaluppsättning.
Vilket blir ditt uttryckssätt?

Kom och besök oss i vår monter på Öppet Hus den 25 nov kl 18:00, 
på Ale gymnasium där vi berättar mer.
Information:www.ale.se

Du utvecklar ditt bildspråk, dina tankar, känslor och fantasi genom eget skapande.

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

– smarta ting för att förebygga                 
fallskador 
– Västtrafi ks nya betalningssystem
– biblioteket och Mångfi xarna

Kravodlat kaff e med smörgås. 
Musikskolan underhåller. 
>> Ons 25 nov kl 11.00–14.30.


