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December

JULKONSERT
West of Eden och Alekören Blue 
’n joy. I samband med julkonserten 
delas kulturstipendiet och vaknasti-
pendiet ut. Samarr med teaterför-
eningen i Ale och ABF.
>> Lör 5 dec kl 18.00, Teatern 
Nödinge. Biljettpris vuxen 120 kr 
ungdom 80 kr.

MÖTESPLATS UNGDOM 
För dig som är mellan 12 och 20 
år. Kom på julavslutning den 12 
dec. Vi sparkar igång igen ons 20 
jan, 2010.
>> Ons 2 dec 17.00–21.00 
Lör 5 dec 17.00–21.00.

TRO, RÄDSLA OCH VÄSEN
Konstutställningar på Älvängens 
bibliotek, med oljemålningar av 
Alf Joakim Persson och Lennart 
Karlsson. Handkolorerade he-
liogravyrer och handkolorerade 
grafiska blad. 
>> 21 nov–21 dec. Biblioteket 
har öppet mån 10.00–16.30, ons 
14.00–19.00, tor 10.00–15.00.

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

EVENEMANG I ALE

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

Radontestning kan göras under 
tiden 1 okt till 30 apr. Mätningen 
genomförs under minst två måna-
der. Läs mer på: www.ale.se. 

STIPENDIEKONSERT 
Cellist Marika Dahlbäck, kul-
turstipendiat 2008, och pianist 
Emma Gilljam framför musik av 
Schnittke och Schumann. 
>> lör 12 dec kl 16.00, Teatern 
Nödinge. Vuxen 100 kr ungdom 
80 kr. Förköp Nödinge bibliotek.

LUCIA FÖR ALLA
Kom och se Ale Lucia med 
tärnor på Medborgarkontoret 
den 14 dec kl 09.30. Öppet för 
allmänheten. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.
>> Mån 14 dec kl 09.30.

Kommunfullmäktige
Kom till kommunfullmäktige den 
14 dec kl 18.00, där Ale Lucia gör 
ett gästspel. 

Bland punkterna märks:
Allmänhetens frågestund
Ceremoni för nya svenska med-
borgare.
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område.
Taxa för prövning och kontroll 
inom livsmedelsområde.
Komplettering till Renova AB:s 
ansökan om kommunal borgen.

Föredragningslistan finns på 
medborgarkontoret, 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs när-
radioförening direktsänder på 95,4 
MHz. Alla är välkomna, 
Inga-Lill Andersson, ordförande.

 >> DRAMALEK UTVECKLAR BARNENS KREATIVA FÖRMÅGA.

Arbete på gång
En cykelparkering vid Klockarevä-
gens busshållplats i Nödinge ska 
byggas under dec månad. Under 
dec kommer även en ny gång- 
och cykelväg att anläggas längs 
Backavägen i Nödinge och hastig-
hetsdämpande åtgärder i form av 
sidoförskjutningar att byggas på 
Enekullevägen i Nol.

Sök till komvux
Sista ansökningsdag har passerat, 
men det kan fortfarande finnas 
platser kvar om du vill studera på 
komvux i vår. För mer info ring:
0303 33 00 00.

Utbildning med spets 
på Ale gymnasium
Är du intresserad av miljö och 
energifrågor? I så fall kan det nya 
specialutformade programmet 
inom naturvetenskap och ener-
giutveckling vara något för dig.

Naturvetenskapliga Energiutveck-
lingsprogrammet på Ale gym-
nasium startar 2010 och har ett 
nära samarbete med bland annat 
Chalmers, KTH och ETC. 

Programmet kommer att ha 
kurser inom hållbart samhällsbyg-
gande, energiomvandling och 
fördjupning inom energiutveck-
ling, till exempel hybridbilar och 
framtidens batterier, samt ha 
breddning inom fysik och kemi. 

Förutom besök av gästföre-
läsare kommer du som elev att 
samarbeta med de olika tekniska 
högskolorna och instituten under 
din utbildning.

Vindkraft i Ale
KUNGÖRELSE 
Samråd angående förslag till
Vindbruksplan – Tillägg till Ale 
ÖP 07.
Huvudsyftet med vindbruks-
planen är att den ska utgöra 
underlag för en strukturerad 
utbyggnad av vindkraft i kom-
munen. I planen redovisas 
möjliga områden för vindbruk. 
Vindbruksplanen ställs ut för 
granskning under tiden:

1 dec 2009–2 feb 2010

Under samrådstiden finns 
förslaget tillgängligt på:

Medborgarkontoret, Nödinge
Kommunhuset, Alafors
www.ale.se> Bo och Bygga> 

Översiktsplanering

Planförslaget kommer att pre-
senteras och diskuteras
vid två samrådsmöten:

9 dec 2009, kl 18.30, 
Medborgarhuset, Alafors

19 jan 2010, kl 18.30, 
Hålanda Bygdegård

Den som har synpunkter på för-
slaget till vindbruksplan för Ale 
kommun kan enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 4:3 framföra 
dessa skriftligen senast den
2 feb 2010 till: Ale kommun, 
Kommunstyrelsen, 449 80 
Alafors, eller via e-post till: 
kommunstyrelsen@ale.se. Upp-
lysningar om vindbruksplanen 
lämnas av Ann-Marie Carlsson, 
tfn 0303 33 03 25.

6 000 kronor till dramalek
På avdelningen Ugglan i Nolhagens förskola i Nol fick man innova-
tionspengar för att utveckla dramalek, en uppskattad lekform på 
förskolan som pedagogerna Helena Bseiso, Monica Oscarsson och 
Anna Andersson har jobbat med under flera år.

Varför är dramalek så bra?
– Det stimulerar bland annat barnens kreativitet, självständighet 
och förmåga att kunna uttrycka sig, alla viktiga delar i förskolans 
läroplan. Vi utgår ofta från sagor, där vi vuxna agerar först för att visa 
och inspirera och sedan får de barn som vill, fortsätta agera. Vi vill att 
barnen känner att de är delaktiga och viktiga i sina roller även om de 
inte vill vara aktörer i berättelsen. Någon kan ta kort med vår kamera 
och vara ”kameraman” och någon kan hjälpa till med påklädning. 
Även publiken är viktig. Vi brukar säga ”Vad vore en teaterföreställ-
ning utan publik?” 
– Just nu håller vi på med Nicke Nyfiken som åker till rymden, där bar-
nen har fått göra rekvisita till dramat. Bland annat har vi byggt en stor 
rymdraket som hänger i taket. Vi har pratat mycket om rymden och 
varje barn har fått göra en egen liten raket. Det blir en lärorik helhet 
runt varje dramalek vi gör. 

Vad gjorde ni för pengarna?
– Vi har bland annat köpt lekskärmar som vi har kunnat skapa rum i 
rummet med och kläder till barnen och oss vuxna att agera i. 

 >> PÅ LÖRDAG SPELAR WEST OF EDEN & BLUE ’N JOY 


