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EVENEMANG I ALE

”VA-enheten har ett 
jourlag som är tillgäng-
lig dygnet runt varje 
dag året runt. Fel på 
VA-ledningar efter 16.00 
och på helger: 
SOS tfn 031 703 14 37.”

VA/Tekniska förvaltningen

Familjeverkstan
Du som vill lära mer om ditt 

föräldraskap är välkommen till 

studiecirkeln familjeverkstan. 

Vi startar så snart som grupper-

na blir tillräckligt stora. Ange i din 

anmälan vilken ort som passar dig 

bäst. Anmäl dig till folkhälsopla-

nerare Birgitta Fredén, birgitta.

freden@ale.se, tfn 0704 32 07 11.

SAGOR FÖR BEBISAR

på Ale bibliotek. Vi läser böcker, 

gör ramsor och fikar. Alla bebisar 

mellan 4 och 8 månader är väl-

komna med förälder. 

>> Tis 2 feb kl 10.30. Anmälan, Ale 

bibliotek 0303 33 02 16 senast den 

27 jan. Begränsat antal deltagare.  

SPORTLOVSPYSSEL

Nödinge, Surte och Älvängen. 

Sagostund i Nödinge, anmälan 

senast 12 feb. Info www.ale.se/

bibliotek.

ALEROCKEN 2010

Sätter igång för våren. Missa inte 

den första av två deltävlingar 

med final den 27 feb. Alerocken 

är en mångårig tradition i Ale som 

riktar sig till unga musiker som vill 

stå på scen och framföra musik. 

Anmäl ditt band på alerocken@

ale.se.

>> Ons 3 feb kl 19.00.

MÖTESPLATS UNGDOM

För ungdomar mellan 12 och 20 

år. Vi kör varje onsdag och lördag 

17.00–21.00 med inspiration, 

aktiviteter och bra häng! 

365 saker du kan göra med Gus-

taf Josefsson, i TV-studion på Ale 

gymnasium.

>> Lör 6 feb kl 18.00.

VEM TROR DU ATT DU ÄR?

Söker du dina rötter försöker vi 

hjälpa dig!  Vi finns på Nödinge 

bibliotek några lördagar i vår.

>> Lör 6 feb kl 10.30–13.00. 

Ale släktforskare 0303 74 88 27.

50-TALSLIV 

50-talsliv är en föreställning om 

hur det var att leva i Sverige på 

1950-talet, producerad av 

Västarvet. Berättare är Ida 

Lagnander. Musikerna Mikael 

Westman, gitarr, och Per-

Johan Altin, klaviatur, spelar 

och sjunger 50-talshits från 

Snoddas till Elvis. Samarr: 

Studieförbundet Vuxensko-

lan, Västarvet, Musik i Väst, 

Glasbruksmuseets Vänner.

>> Tor 11 feb, kl 18.00 på 

Glasbruksmuseet i Surte. Biljetter 

60 kr. Förköp biblioteket i Nö-

dinge tel 0303 33 02 16.

Jobba hos oss i sommar!
Lediga sommarjobb inom

äldreomsorgen och funktionshinderområdet

Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten, rehab 

och hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet:

Undersköterskor

Leg sjuksköterskor

Personliga assistenter

Habiliteringspersonal

Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. 

SÅ SÖKER DU TJÄNSTERNA. Sista ansökningsdag är den 31 mars 

2010. Du söker tjänsterna via www.ale.se, se länken ”Jobba hos oss”. Du 

kan också söka tjänsterna via arbetsförmedlingen, www.ams.se.

RING OSS. Flexpoolen når du på 0303 37 12 60. Fackliga representan-

ter når du via växeln 0303 33 00 00.

Kom gärna och besök oss på rekryteringsmässan på arbetsförmedling-

en i Nödinge den 17 mars kl 14.00–18.00.

Gymnasievalet 2010
Vad har smed, frisör, finsnickare, 

repslagare och hovslagare ge-

mensamt?

– Jo, det är inriktningarna på Ale 

gymnasiums nya hantverkspro-

gram med start hösten 2010.

Många är möjligheterna när gym-

nasievalet står för dörren. Vissa 

elever är mycket säkra och andra 

känner sig vilsna. 

Inga val du gör idag hindrar 

dig i framtiden. Vill du plugga 

vidare sedan – välj något program 

som är studieförberedande. Vill 

du jobba direkt – välj ett program 

som är yrkesförberedande.  Gym-

nasiet är en rolig tid i livet och 

första steget till vuxenvärlden. 

Med tanke på lust och drivkraft 

startar Ale gymnasium upp Hant-

verksprogrammet, ett yrkesförbe-

redande nationellt program med 

inriktningarna smed, repslagare, 

hovslagare, finsnickare och frisör.

Fritidsinriktningen är tillbaka 

på barn & fritidsprogrammet! Du 

kan nu åter igen söka fritidsinrikt-

ningen på barn & fritidsprogram-

met på Ale gymnasium. 

Välkommen att söka till Ale 

gymnasium – framtidens entre-

prenörer.

Läs mer på alegymnasium.se.

ÄLVÄNGEN

Detaljplan för bostäder vid 

Vikadamm, del av Häljered 3:1 

samt 2:21, 2.22 m.fl. Ale kommun, 

Västra Götalands län. 

Planområdet är ca 3 hektar och 

ligger i anslutning till befintlig 

villabebyggelse vid Vikaredsvä-

gen. Syftet med detaljplanen är 

att tillskapa byggrätt för 19 nya 

bostäder i villa/parhus och att 

fastställa byggrätter för fem intil-

liggande villafastigheter som idag 

inte omfattas av någon gällande 

plan. Detaljplanen har tidigare 

varit föremål för samråd.

Planförslaget finns utställt för 

granskning under tiden 17 feb–12 

mar 2010 och visas på:

Medborgarkontoret, Nödinge: 

mån, ons, tors kl 08.00–16.30, 

tis kl 08.00–18.00 och fre kl 

08.00–16.00.

Kommunhuset, Miljö- och 

byggförvaltningen, Alafors: 

mån–tor kl 08.00–06.00, fre kl 

08.00–15.30.

Handlingarna finns också tillgäng-

liga på www.ale.se/ under ’Bo och 

bygga/Detaljplanering/Pågående 

planer’.

Upplysningar om planförsla-

get lämnas av planarkitekt Åsa 

Lundgren, tfn 0303 37 13 05, asa.

lundgren@ale.se och stadsarkitekt 

Måns Werner, tfn  0303 33 03 22.

Kurs i babymassage 
Fördjupa och stärk kontakten 

mellan dig och ditt barn med 

babymassage.

Under våren erbjuder vi 2 kur-

ser, då vi träffas 1 gång i veckan.

Kostnad 350 kr. Plats: Älvängens 

missionskyrka. Kurs 1: Tor 25 feb kl 

12.00–13.30. Kurs 2:  Tor 22 apr kl 

12.00–13.30. Läs mer på ale.se.

SURTE

Detaljplan för bostäder inom 

Surte 43:143, Ale kommun, Västra 

Götalands län

Planområdet är ca 10 000 m2 

stort och ligger i södra Surte. För 

det aktuella planområdet gäller 

idag en detaljplan från 1980, 

stadsplan (Surte södra) för Surte 

42:1, 43:1 m fl (141). Planområ-

det ligger inom kvartersmark för 

bostadsändamål enligt gällande 

detaljplan.

Planändringens syfte är att 

tillskapa ytterligare 20 lägenheter 

inom Surte 43:143 genom två nya 

byggrätter. Planändringen innebär 

även att ytterligare parkeringsplat-

ser samt ny in/utfart till denna till-

skapas. Detaljplanen har tidigare 

varit föremål för samråd.

Planförslaget finns utställd för 

granskning under tiden 2 feb–2 

mar 2010 och visas på:

Surte bibliotek, Göteborgsvä-

gen 66: Tis 14.00–19.00 Ons 

10.00–16.30 Tors 10.00–15.00.

Kommunhuset, Miljö- och 

byggförvaltningen, Alafors: 

mån–tor kl 08.00–16.00, fre kl 

08.00–15.30.

Handlingarna finns också tillgäng-

liga på www.ale.se/ under ’Bo och 

bygga/Detaljplanering/Pågående 

planer’.

Upplysningar om planförslaget 

lämnas av planarkitekt Emelie 

Johansson 0303 37 12 15, emelie.

johansson@ale.se och stadsarki-

tekt Måns Werner 0303 33 03 22. 

Kungörelse 
Utställning av detaljplaner

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Miljö- och byggnämnden i 

Ale kommun, 449 80 Alafors. Den som inte framfört skriftliga synpunkter 

senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga 

beslutet att anta planen. 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN


