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Januari

EVENEMANG I ALESkidor, solsken och 
snö i Alebacken

Sophämtning
FRÅN VECKA TVÅ pågår ett test 
med ändrade rutiner för sop-
hämtning.
Sopbilen kommer lika ofta som 
vanligt, men den kan komma på 
en annan dag än man är van vid. 
Vi ber våra kunder ha förståelse 
för detta, och vill samtidigt tacka 
alla som så fint skottar och sandar 
kring sopkärlen! 

Inställt möte!
INFORMATIONSMÖTET kring 
elevens val den 25 januari på Ale 
gymnasium är inställt på grund av 
enskilda angelägenheter.

Kungörelse
Detaljplan för Svenstorp 1:126, 
1:89 samt del av 1:5 och 1:15 m.fl.
Kommunfullmäktige har den 27 
augusti 2007 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 28 
maj 2009.

Detaljplan för Bostäder inom 
Nödinge 4:78.
Miljö- och byggnämnden har den 
25 juni 2009 antagit detaljplanen
Beslutet vann laga kraft den 23 
juli 2009.

Detaljplan för Reviderat förslag 
till detaljplan 9, E45 och Nor-
gevänerbanan, dpl 9, Älvängen 
centrum.

Kommunfullmäktige har den 25 
augusti 2008 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 16 
juli 2009.

Den som vill ha ersättning för 
skador på grund av detaljplanen 
måste väcka talan om det vid 
fastighetsdomstolen inom två 
år enligt 15:e kapitlet plan– och 
bygglagen. Tiden räknas från det 
datum planen vann laga kraft. 
Om skadan rimligen inte kunde 
förutses inom den tiden får talan 
väckas senare.

Miljö- och byggförvaltningen.

Namn: Embla Lindqvist
År: 6
Bor: Skepplanda

– Det är jättekul, jag har varit här 
flera gånger sen de öppnade och 
åkt skidor. Jag är här med skolan 
idag, vi har friluftsdag.

Namn: Cecilia Johnasson
År: 8 
Bor: Älvängen

– Jag tycker om att det går att åka 
fort och att backen är lång och 
bred. Det är första gången jag åker 
skidor i Alebacken.

Namn: Jimmy Roswall
År: 13 
Bor: Älvängen

– Det är första gången jag åker 
skidor, jag har lärt mig att åka 
skidor idag. Det är jättekul, jag vill 
åka mer. 

Namn: Anina Lindmark
År: 28
Bor: Göteborg

– Jag tycker att backen är jättebra, 
det är bra underlag och backen är 
lagom brant. Dessutom är vädret 
fantastiskt idag så det gör skid-
upplevelsen ännu bättre.

Hur tycker du att det är att åka skidor i Alebacken?

>> Anina Lindmark, Maria Karlsson, Matilda Sjöberg, Linn Odengard och 
Johanna Lämhed hade kul på skidor i Alebacken. 

KNATTELÄSNING 
Knatteläsningen för barn upp till 
fem år fortsätter till sista februari. 
Hämta ett knatteläsningskort på 
något av kommunens bibliotek 
i Nödinge, Surte, Älvängen eller 
Skepplanda. Skriv sedan upp de 
böcker ni läst på knatteläsnings-
kortet. När ni läst tjugo böcker 
lämnar ni det ifyllda kortet på ert 
bibliotek och får en bok. 

SAGOR FÖR BEBISAR PÅ ALE 
BIBLIOTEK, NÖDINGE 
Nu börjar bebissagostunderna igen! 
Vi träffas fem tisdagar, läser böcker, 
gör ramsor och fikar. Alla bebisar 
mellan 4 och 8 månader är väl-
komna med mamma eller pappa. 

>> Tis 2 feb kl 10.30. Anmälan, Ale 
bibliotek 0303 33 02 16 senast den 
27 jan. Begränsat antal deltagare. 

Torsdagen den 14 janari hade Ahlafors fria skola 
friluftsdag. De hade hyrt backen hela dagen och 
åkte skidor och pulka där.

ALEROCKEN 2010
Har du vad som krävs? Spelar du musik? Ensam eller i band? Då är 
detta något för dig!
Vid varje tillfälle kommer två band att väljas ut. Detta sker dels genom 
en jury och dels genom publikens röster. Vinnarna vinner en demo 
inspelning och de får även spela på Festivalborg 2010!

Vid båda delfinalerna och även vid finalen kommer det att finnas gäst-
band som uppträder, bland annat förra årets vinnare The Cloud!

Delfinal 1: Ons 3 feb
Delfinal 2: Ons 10 feb
Den stora finalen: Lör 27 feb

>> Alltid start kl 19.00. Anmäl dig på: alerocken@ale.se.

MÖJLIGHETERNAS FESTIVAL 
2010 Ung Kultur Möts, UKM, på Ale 
gymnasium.

>> Lör 13 mar, anmälan senast 18 
feb på:  www.kulturungdom.se.

MÖTESPLATS UNGDOM
För ungdomar mellan 12 och 20 år. Nu kör vi igång igen för våren! 
Missa inte streetdance på MPU, uppträdande och workshop lör 23 jan.
Var med på vår SMS lista,  Skicka SMS till 72220 med följande text: ALE 
START. Det kostar inget att ta emot våra sms.

>> Ons 20 jan kl 17.00–21.00.

SURTE BIBLIOTEK 
Strindberg á la carte. Drama, 
poesi, sagor, sketcher plus en 
och annan snapsvisa framförs av 
Maiaensemblen. Arrangör Surte 
Bohus biblioteks- och kultur-
förening. Biljetter hämtas på 
Surte bibliotek tre veckor innan 
varje arrangemang. Medlemmar 
gratis, övriga 40 kr.

>> Tis 26 jan 19.00. 

SKEPPLANDA BIBLIOTEK 
Christine Hellqvist med gitarr 
och egna texter. Musik- och be-
rättelsestund och en hyllning 
till biblioteken som människo-
rum och allemansrätt. Fika och 
inträde 40kr. 

>> Tor 28 jan kl 19.00.

”Ca 14% av Europas 
befolkning är inte an-
sluten till någon form 
av avloppsreningsan-
läggning.” 

VA/Tekniska förvaltningen


