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Sportlovet på biblioteket

Sportlovspyssel i Nödinge, Surte 

och Älvängen. Sagostund i Nö-

dinge, anmälan senast 12 feb. 

Sportlovstider på Ale Bibliotek

Ändrade öppettider under vecka 

7 på Ale bibliotek, Nödinge. Mån–

tors kl 10–19, fre, kl 10–15, lör kl 

10–14.

Åk skidor i 

Alebacken

Under sportlo-

vet har Ale-

backen extra 

öppet mån–fre 

kl 12–17 samt 

kl 18–21, lör–

sön kl 11–17. 

Halvdagskort 

gäller kl 12–17. 

Kvällskort gäl-

ler kl 18–21. 

Sportlovskort börjar säljas mån 

den15/2 kl 12 och kostar 700 kr 

för ungdom, 900 kr för vuxen. 

Kungörelse
Till miljö- och byggnämnden har 

inkommit ansökan från Kollanda 

Cementgjuteri, Kollanda 1:29 om 

ändring av bygglov under byggti-

den. Ursprungliga bygglovet gäller 

för kontorsbyggnad. Ändringen 

man söker lov för avser garage 

och verkstadsdel, vilket innebär 

att byggnaden inte blir större men 

högre än givet bygglov samt att det 

blir ändringar av fasadutformning-

en. Handlingarna finns tillgängliga 

på miljö- och byggförvaltningen, 

kommunhuset i Alafors.  De som 

anser sig berörda bereds tillfälle att 

lämna in synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara inlämnade 

senast 10 mars 2010 till miljö- och 

byggförvaltningen, Ale kommun, 

449 80 Alafors.

Dricksvattenprover
Hanteringen av dricksvattenpro-

ver flyttar till medborgarkon-

toret. Från v 7 finns material för 

provtagning av vatten att hämta 

på medborgarkontoret, Ale torg 7 i 

Nödinge. Inlämning av prover sker 

på samma adress på tisdagar före 

kl 12. Läs mer på ale.se

Du som stöttar eller 

vårdar en närstående
är välkommen till vårt anhörig-

café i Älvängens Aktivitetshus var 

fjärde onsdag mellan kl 13–16.  Un-

der våren ses vi den 10/3, 7/4, 5/5, 

och 2/6. Du kan komma själv eller 

tillsammans med den person du 

stötttar. Adressen är Carlmarks väg 

4 i Älvängen. Undrar du över något, 

ring anhörigkonsulent Ann-Marie 

Thunberg, 0303 37 12 54.

Det har bildats ett skogsvårdslag 

i Ale kommun. Tillsammans ska 

de gallra och röja i skogarna i Ale, 

framförallt områden som ligger 

nära bebyggelse. 

Skogslaget är en av Ale kommuns 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

och består av en arbetsledare och 

8 män. Männen har varierande 

arbetsbakgrund men har gemen-

samt att de har varit arbetslösa  en 

längre tid. 

Laget leds av arbetsledare Kenny 

Millings. 

– Killarna ska få gå en utbildning 

i hur man hanterar motorsåg och 

röjsåg. Sedan kommer vi att gå ut i 

skogen och börja arbeta.

Martin Wiklund, 40 år, är en 

skogsarbetarna. Han har varit ar-

betslös i två år.

– Det känns jättebra att kom-

munen har startat det här. Jag får 

utbildning och erfarenhet inom 

skogsvårdsbranschen, det är en bra 

merit att ha när man söker jobb, 

säger Martin.

Skogsvårdslaget gallrar och 

röjer i skogarna i Ale

Skogsvårdslaget arbetar med att gallra och röja i skogarna i Ale

Martin Wiklund trivs med sitt 

uppdrag som skogsarbetare

   EVENEMANG I ALE

ALEROCKEN 2010

Alerocken fortsätter. Final 27 feb. 

Alerocken är en mångårig tradi-

tion i Ale. Anmäl ditt band på 

alerocken@ale.se.

BILDSPEL OM ISLAND

Bildspel om Island av George 

Christensson och Sara Aspenlid 

från Ytterby. Arr av Surte Bohus 

Biblioteks och kulturförening. 

Entré 40 kr. 

>> 23 feb kl 19, Surte kulturhus

DRÖMMAR

Hur ser unga killar på sig själva 

och hur vill de bli sedda av om-

världen? Fotografen Anna-Lena 

Lundqvist porträtterar unga killar 

med barndomen i backspegeln 

och vuxenvärlden i sikte. 

>>23 feb–14 mars, Glasbruks-

museet i Surte

SPORTLOVET I ALE

Du som har barn i åldern 3–12 år 

är välkommen till föräldraverk-

stan.

Varje träff har ett tema exempelvis 

sätta gränser och skaffa rutiner. 

Diskussionerna utgår från korta 

dramatiserade dokumentärfilmer.

Innehållet bygger på aktuell forsk-

ning om barn och föräldrar. 

Vi ses nio gånger, varje träff är på 

2–3 tim, till en avgift på 100 kr in-

klusive skriftligt material. Vi startar 

i mars eller så snart vi får grupper 

på 7–8 deltagare.

Ange vilken ort som passar dig 

bäst. Anmäl ditt intresse på tfn 

0704 32 07 11 eller 0303 74 85 02.

Delta i familjeverkstan, utveckla ditt föräldraskap

Du som stöttar eller vårdar en 

närstående är välkommen till ett 

anhörigcafé i Älvängen.


