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Mars

EVENEMANG I ALE

Snön fortsätter att falla över Ale 

och det kan vara svårt för många 

att ta sig till arbetet. Gert Karls-

sons jobb är att ta bort snön från 

vägarna. 

Gert Karlsson har mycket att 

göra just nu, han är en av tolv 

kommunalt anställda personer 

som plogar snö i Ale kommun. 

Stationerad i Nol och Alafors ser 

han med hjälp av sin traktor till att 

vi kan komma ut på vägarna.

De hinner inte alltid sanda mellan 

omgångarna så han råder alla att 

ta det försiktigt i halkan.

Han röjer snö från vägarna i Ale
Stillastående bilar är ett problem 

för snöröjarna då de blockerar 

vändplaner och andra platser som 

ska plogas, menar Gert och berät-

tar vidare att det är svårt att ploga 

i samhället där det inte finns diken 

att lägga snön i. 

Det blir vallar längs de gator som 

han plogar vilket orsakar missnöje 

hos allmänheten när han kör förbi 

till exempel en uppfart till ett hus.

– De som själva skottar kan bli ir-

riterade när vi kommer och plogar 

så det blir vallar igen och det 

förstår man ju, säger Gert.

Till de som börjar tröttna på det 

kalla vädret hälsar han, 

– Efter regn kommer solsken!

Foto och text: Pernilla Hellberg

VEM TROR DU ATT DU ÄR?

Ale släktforskare hjälper dig att söka 

dina rötter. För mer info, ring Ale 

släktforskare, tfn 0303 74 88 27.

>>  Lör 6 mar kl 10.30–13.00, 

Ale bibliotek.

SKAFFA MIG EN TENOR

En av teatervärldens mest älskade 

komedier kommer till Ale!  

Pris: Vuxen 240 kr, ungdom 140 kr.

Arrangörer:  ABF, sydvästra Götaland 

och Teaterföreningen i Ale

>> Tis 9 mar kl 19.00. Teatern, 

Ale gymnasium.

Stipendium
för unga föredömen
För att uppmärksamma goda 

insatser och betydelsen av 

unga människors engagemang 

delar Ale kommun varje år ut 

ungdomsstipendiet ”ett gott 

föredöme”.

Nu är det återigen dags att nomi-

nera kandidater till stipendiet.

Stipendiet delas ut till personer 

under 25 år eller till föreningar och 

ideella organisationer som arbetar 

med barn- och ungdomsfrågor 

utifrån ungdomars perspektiv. In-

satsen kan gälla idrottsverksamhet, 

samhällsfrågor eller annan verk-

samhet för barn och ungdomar.

För att få vara med i uttagningen 

till stipendiet ska man vara ett 

gott föredöme för andra ungdo-

mar. Man ska vara bosatt i Ale eller 

ha nära anknytning till Ale kom-

mun genom sitt arbete.

Den totala stipendiesumman 

är på 15 000 kronor. Juryn kan 

dela ut stipendiet till en eller flera 

personer eller organisationer. 

Läs mer på ale.se.

Snö på brunnar
Abonnenten ansvarar för att 

snö och is inte hindrar tömning av 

trekammarbrunnar och avlopps-

tankar. Håll vägen skottad och 

framkomlig för bilen.

Final i Alerocken
Final på onsdag, med Happy 

Face, Bigfoot & Chiggy, Civilt mot-

stånd, Wast of Denial, Bulletproof 

vein och Quarty Lyrics. 

>> Ons 3 feb kl 19.00 på ale gym-

nasium.

Ung kultur möts
UKM  finns över hela Sverige. Alla 

får möjlighet att uttrycka sig ge-

nom sitt hantverk, film, konst eller 

något annat spännande. Anmäl 

dig på kulturungdom.se.

>> Lör 13 mar kl 17.00,

Ale gymnasium.

Kom på stödgala
Vi firar kvinnodagen på MPU

och har även en stödkonsert för 

utvisningshotade elever på Ale 

gymnasium, med både artister 

utifrån och med lokal anknytning.

>> Lör 6 mar kl 17.30.

Familjeverkstan
Lär dig tackla vardagen med bar-

nen. I familjeverkstan får du verktyg 

att utveckla ditt föräldraskap. 

Anmälan: birgitta.freden@ale.se, 

tfn 0704 32 07 11.

Det blir långa arbetspass för snöplogaren Gert Karlsson, som har haft mycket att göra i vinter.

POVELS NATURBARN

Povel Ramels barn Lotta och Mikael 

presenterar sitt personliga urval av 

Poveltexter och melodier. Pris: 60 kr.

Arrangörer:  Studieförbundert vuxensko-

lan och Musik i Väst

>>  Tor 11 mar kl 18.00, 

Glasbruksmuseet i Surte.

AH, HALLO BEBIS
Nu är det dags för de allra minsta i 

Ale kommun att få ta del av kultur-

livet. Ah, hallo bebis är en väldigt 

mysig föreställning för barn mellan 

6 och 18 månader. I vår värld finns 

dans, glada färger och spännande 

ljud som barnet och en nära vuxen 

kan uppleva tillsammans. 

Gratis barnvagnsparkering utanför.

>>  Tis 16 mar kl 14.00, dansstu-

dion Ale gymnasium, sal 107.

ONKEL VANJA–SCHTUNK 

GOES TJECHOV

En show full av improviserade 

upptåg och massor av musik, 

allt framfört av fyra clowner med 

förväntansfull lust på livet. Pris: 

vuxen 120 kr , ungdom 80 kr.

Arrangörer:  ABF, sydvästra Götaland 

och Teaterföreningen i Ale

>> Tis 16 mar kl 19.00. Teatern Ale 

gymnasium, Nödinge.

>> Schtunk goes Tjechov, 16 mars.>> Ah, hallo bebis på Ale gymnasium

Under mitten av 
1990-talet var det svår 
vattenbrist i ett 80-
tal länder. Ca 40 % av 
världsbefolkningen 
drabbades.

VA/Tekniska förvaltningen

Namn: Gert Karlsson

Ålder: 53

Bor: Uspastorp, Alafors

Familj: Fru och dotter

Yrke: Parkarbetare

Intressen: Traktorer

Favoritmat: Lasagne

På söndagar vill han: 

Slappa och läsa tidningen


