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LINJE 403: Nödinge - Bohus - 
Surte - Göteborg
Går varje halvtimme.

LINJE 404: Jennylund - Bohus - 
Surte - Göteborg
Kör bara morgnar och eftermid-
dagar på vardagar. Övrig tid kan 
du istället välja linje 401 som går 
mellan Kungälv och Jennylund.

LINJE 406: Nödinge - Ryd 
-(Kollanda) - Kilanda vägskäl - 
Älvängen
På vardagkvällar och helger måste 
du ringa och beställa din resa i 
förväg.

LINJE 407: Kollanda - Fors - 
(Skepplanda) - Älvängen

December

JULMUSIK
Spelas av Musik/Kulturskolans 
elever. Du är välkommen!
>>Tor 10 dec kl 19.00 i Smyrnakyr-
kan i Älvängen.

STIPENDIEKONSERT 
Cellist Marika Dahlbäck, kultursti-
pendiat 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 

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.

LUCIA & JULKONSERT
Kungälvs kulturskola och Ale 
Musik/Kulturskola i samarbete 
med Världens barn.
>> Tis 8 dec kl 18.30, Teatern, 
Mimers hus. Entré 40 kr för alla 
över 12 år. Biljetter säljes i recep-
tionen, tfn 0303 23 82 02.

EVENEMANG I ALE

Kommunfullmäktige
Kom till kommunfullmäktige den 
14 dec kl 18.00. Ale Lucia kom-
mer på besök.

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Nytt bygge
KUNGÖRELSE 
Till miljö- och byggnämnden har 
inkommit ansökan om för-
handsbesked för byggnation av 
enbostadshus på del av fastig-
heten Ölanda 5:7. Handlingarna 
finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset 
i Alafors. De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna in synpunk-
ter. Eventuella synpunkter skall vara 
inlämnade senast 2009–12–28. till 
miljö- och byggförvaltningen, Ale 
kommun, 449 80 Alafors.

Lär dig tackla vardagen med 
barnen och dela dina erfarenheter 
med andra på föräldrakursen COPE.

Nu kör vi utbildningen COPE för
föräldrar till barn och unga mellan 
7 och 12 år i Ale. Du får olika verk-
tyg för att förstå barns beteende, 
från uppmuntran till hur du före-
bygger konflikter. Det kostar inget 
och vi bjuder på fika. 

Om du behöver barnpassning 
för barn mellan 3 och 9 år, så har vi 
ungdomar från gymnasiets barn- 

LILA EXPRESS: Getås - Skepp-
landa - Älvängen - Nödinge - 
Göteborg - Lilla Varholmen
Natturerna kör via Alafors.

LINJE 401: Bohus-Kungälv-
Bohus
Fler turer på morgnarna alla da-
gar i veckan.

LINJE 402: Älvängen - Bohus - 
Bäckebol - Lindholmen - Eketrä-
gatan
De turer som tidigare vänt på 
Hjalmar Brantingsplatsen går 
nu ända till Eketrägatan via Lind-
holmen.  Anpassad för byten 
med Lila Express i Nödinge. Får 
fler turer tidig morgon och sen 
kväll.

Snart kan det snöa i Ale och snö-
röjningen kommer att omfatta:  

skola, förskola och andra offent-
liga inrättningar

-
gar samt parkeringar

och eventuellt vägskäl och 
kurvor

plogning

traktor och röjd från träd och 
buskar

Snö från fastigheter får ej läggas 
ut på gatan. För info, ring tfn 0303 
33 01 03  kl 09.30–10.30

Nu är vintern här!

På vardagkvällar och helger 
måste du ringa och beställa din 
resa i förväg.

LINJE 409: Kollanda - Starrkärr - 
Himlaskolan
Ny linje från 14 september 2009 
som går mellan Kollanda och 
Alafors via Kilanda och Starrkärr 
på vardagar.

LINJE 425: Nygård - Nödinge
Sista eftermiddagsturen från 
Nödinge försvinner.

LINJE 435: Skepplanda - Gran-
vattnet - Skepplanda
Anpassad för byten med Lila 
Express i Skepplanda.

För dig som åker buss – Västtrafiks nya tidtabell
Från och med 13 december har Västtrafik ny tidtabell. För att få en bättre rörlighet mellan kommunens orter 
och bättre passning mellan byten har en del justeringar gjorts. Mer information finns på www.vasttrafik.se.

kl 09.30. Öppet för allmänheten. Vi 
bjuder på glögg och pepparkakor.
>> Mån 14 dec kl 09.30. 

ALE GYMNASIUMS JULKONSERT  
Kom och lyssna på estetiska pro-
grammets julkonsert. 
>>Mån 14 dec i nödinge kyrka kl 
19.00.

JULMÄSSA PÅ ALE GYMNASIUM
Elever från Ale Gymnasium visar 
upp sina affärsidéer, prototyper, 
ritningar och en del har redan en 
produkt att sälja. 
Företag: Detalj Design UF, Pimp It 
UF, Simple to find UF, Travel Guy UF, 
Datorguiden UF , Punch Through 

och fritidsprogram här som passar 
ditt barn under kursen.

Anmälan skickas till Birgitta 
Fredén, 449 80 Alafors, e-post 
birgitta.freden@ale.se. Vid frågor 
ring förskolechef Karin Thorén, tfn 
0303 33 01 64, eller
folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, 
tfn 0303 33 07 11. 

>>Tor 28 jan samt följande tio 
torsdagar kl 17.30–19.30 på Ale 
gymnasium, Nödinge.

Stopp för energidryck
Från och med den 3 dec 2009 
finns inte energidrycker till för-
säljning på Ale gymnasium.

Cafeteriaansvarig Roger Johans-
son med personal agerar snabbt 
och resolut. Energidrycker kan 
göra barn och unga rastlösa och 
okoncentrerade med symptom 
som hjärtklappning, bröstsmärtor, 
ångest och sömnbesvär.
– Det känns bra att vi i den kommu-
nala delen agerar och går i framkant 
säger Vaknas Thomas Berggren.

>>STIPENDIEKONSERT

Kom på en utvecklande föräldrakurs 

UF,  LockLyft UF, Sportfashion UF, 
Smarttech UF, med flera.
>> Tis 15 dec 11.30 –13.30 i cafét 
på Ale Gymnasium.

MÖTESPLATS UNGDOM 
För dig mellan 12 & 20 år finns 
Mötesplats ungdom på Ale gym-
nasium. På onsdag är Ungdoms-
mottagningen och Alelotsen på 
besök hos oss och på lördag har 
vi ett rejält julkalas. Kom tillbaka 
vid starten ons 20 jan 2010. Var 
med på vår SMS lista, skicka SMS 
till 72220 med följande text: ALE 
START.  Sms från oss är gratis.
>> Ons 9 dec 17.00–21.00 
Lör 12 dec 17.00–21.00.


