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   EVENEMANG I ALE

MÖTESPLATS UNGDOM

Vänder sig till ungdomar mellan 

12 –20 år, vi kör varje onsdag och 

lördag 17–21 med inspiration, akti-

viteter och bra häng! Vi finns på Ale 

gymnasium i Nödinge.

Alerocken 2010 Kom till finalen 

den 27 feb! 

Onsdagen den 3 mars Mangateck-

nings studiecirkel startar kl 18. Data 

för nybörjare under Mötesplats 

ungdom, tre ungdomar från Ale 

gymnasium håller kurs i internet, 

surf och mer. Anmälan till ale@sv.se. 

I den nystartade breakdance cirkeln 

finns det fortfarande plats TV-studi-

on kl 18.

Lördagen den 6 mars firar vi den 

internationella kvinnodagen under 

mötesplats ungdom. Kom och fira 

alla härliga tjejer, kvinnor, damer 

och flickor med oss!

DRÖMMAR Hur ser unga killar på 

sig själva? Fotografen Anna-Lena 

Lundqvist porträtterar unga killar 

med barndomen i backspegeln 

och vuxenvärlden i sikte. 23 feb–14 

mars, Glasbruksmuseet i Surte.

MÖT PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Chefredaktören på Alekuriren 

berättar om tidningens betydelse i 

samhället. Fika/inträde 40 kr. 

8 mars, kl 19. Träffpunkt Skepplanda 

bibliotek.

Kungörelse
Samråd om planprogram bostäder 

och hästgård, Hamnen 1:1. Plan-

programmet ställs ut för gransk-

ning under tiden 23 feb– 23 mars. 

Programmets syfte är att utreda 

möjligheten för boende kombinerat 

med hästhållning på del av fastig-

heten Hamnen 1:1. Delar av fastig-

heten föreslås bebyggas med ca 10 

friliggande villor uppe mot skogs-

brynet vid Hamnaberget. Respek-

tive fastighet kommer att ingå med 

en andel i en gemensam hästan-

läggning med var sin hästplats, dvs 

10 hästplatser. Under samrådstiden 

finns förslaget i kommunhuset i 

Alafors, på medborgarkontoret i 

Nödinge och på ale.se. Infomöte 

den 2 mars i aktivitetshuset i 

Älvängen kl 19. Synpunkter fram-

förs skriftligt senast den 23 mars till 

samhällsplaneringsavdelningen, 

Ale kommun, 449 80 Alafors. Frågor 

besvaras av André Berggren, tfn 

0303 33 02 61.

Köldmedierapport 
Företag och organisationer som har 

köldmedier installerade ska rappor-

tera läckagekontroll från 2009 till 

miljö-och byggförvaltningen senast 

31 mars.

Anhörigträffar
Har du en förälder eller närståen-

de som har fått en demensdiagnos 

eller där hälsan på annat sätt sviker? 

Vill du delta i en grupp där anhö-

riga i liknande situation träffas? Hör 

av dig till Ann-Marie Thunberg tfn 

0303 33 12 54.

Skaffa mig en tenor
En av teatervärldens mest älskade 

komedier kommer till Ale! Plats och 

tid: Teatern, Ale gymnasium, Nö-

dinge, 9 mars kl 19. Pris: Vuxen 240 

kr, ungdom 140 kr. Arrangörer: ABF, syd-

västra Götaland och Teaterföreningen i Ale

Final i Alerocken!
LÖRDAGEN DEN 27 FEBRUARI KL 19, ALE GYMNASIUM

Sex band tävlar om att bli Alerocksvinnare 2010. Fyra priser delas ut varav 

ett pris innebär en demoinspelning och uppträde på Festivalborg. Ban-

den som tävlar är Happy face, Bigfoot & Chiggy, Civilt motstånd, Wast of 

Denial, Bulletproof Vein och Quarty Lyrics. Gästband: The Cloud.

Johnny Björnhager från bandet Bulletproof Vein. Foto: Jimmy Hägerlo

Povels naturbarn
Povels Ramels barn Lotta  och 

Mikael presenterar sitt personliga 

urval av Poveltexter och melodier. 

Plats och tid: Glasbruksmuseet i 

Surte, 11 mars kl 18. Pris: 60kr. 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och 

Musik i Väst

Du kvinna mitt i livet
Kom loss från ekorrhjulet en stund 

och ”boka in dig själv i almanackan”. 

Cissi Glittvik, författare och stu-

dentpastor, om hur du gör. 1 mars, 

kl 18.30-21, Starrkärrs församlings-

hem. Mat till självkostnadspris.
Arr: Starrkärr-Kilanda församling, Rådet för 

Hälsa och Trygghet

Du hittar fler 

nyheter på ale.se


