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Mars

EVENEMANG I ALE
POVELS NATURBARN

Povel Ramels barn Lotta och 

Mikael presenterar sitt person-

liga urval av Poveltexter och 

melodier. Pris: 60 kr,  

förköp tfn 0303 33 02 16.

Samarr:  Studieförbundert vuxensko-

lan och Musik i Väst

>>  Tor 11 mar kl 18.00,  

Glasbruksmuseet i Surte. 

AH, HALLO BEBIS
För de allra minsta i Ale kommun. 

Ah, hallo bebis är en föreställning 

för barn mellan 6 och 18 månader. 

Dans, glada färger och spännande 

ljud för barnet och en nära vuxen 

att uppleva tillsammans. 

>>  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, 

förköp tfn 0303 33 02 16.

Samarr:  ABF, sydvästra Götaland och 

Teaterföreningen i Ale

>> Tis 16 mar kl 19.00. Teatern 

Ale gymnasium, Nödinge.

Demokrati i praktiken. Och ett 
roligt sätt att visa föräldrarna vad 
som händer på dagis. Personalens 
månadsblad har ersatts av bar-
nens egenhändigt producerade 
tidning, Röda Vinbärs tidningen. 

Avdelningen Röda vinbäret på 

Hövägens förskola i Älvängen 

har förvandlats till en bubblande 

tidningsredaktion.

Allt började med att personalen 

skulle skicka hem ett månadsblad 

till föräldrarna. Men så kom de på 

idén att låta barnen berätta vad 

som händer på förskolan.

– Vi frågade barnen om de ville 

göra en tidning, berättar förskol-

läraren Monica Strinnholm.

Barnen nappade direkt och en 

redaktion utsågs.  

Redaktionen är roterande så att 

alla barn får vara med.

– Vi bestämde tillsammans vad 

som skulle stå i texten, berättar 

Nathalie Lövheden, 5 år.

– Det var roligast att ta kort, säger 

Oskar Martinsson, 5 år.

När de var oense tog de beslut ge-

nom att rösta, men den viktigaste 

nyheten var alla överens om; att 

det är äckligt att kissa på toalett-

locket! 

Det blev tidningens huvudrubrik.

Anton Skoglund, 5 år tror att 

mamma och pappa blir stolta när 

de ser resultatet. 

Läs mer på ale.se.

Text och foto: Pernilla Hellberg

Alla treor inom naturvetenskap-

ligt program på Ale gymnasium 

genomför en stor laboration i 

Biologi B under vårterminen. I år 

har den lite CSI-stuk...  (CSI: Crime 

Scene Investigation är en populär 

amerikansk TV-serie om en grupp 

kriminaltekniker i Las Vegas.) 

Vem äger hårstrået? Eleverna tar 

ett hårstrå från sitt eget huvud 

och lägger det i en speciell lösning 

i ett provrör. På Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg kopierar de 

sedan upp sitt DNA. Där erbjuds 

Arbeta som 
röstmottagare 
Den 19 sep är det allmänna val 

till riksdagen, landstings- och 

kommunfullmäktige. Inför valen 

kommer Ale kommun att behöva 

rekrytera ytterligare röstmottaga-

re, både till förtidsröstningen och 

till röstningen på valdagen.  

För information och anmälan, se 

ale.se eller ring 0303 33 02 70.

Kungörelser
Till Miljö- och byggnämnden har 

inkommit ansökan om bygglov 

för byggnation av enbostadshus 

och garage på fastigheten Utby 

1:122. 

Handlingarna finns tillgängliga 

på miljö- och byggförvaltningen, 

kommunhuset i Alafors. 

De som anser sig berörda bereds 

tillfälle att lämna in synpunkter. 

Eventuella synpunkter skall vara 

inlämnade senast 2010-04-01.

Till Miljö- och byggnämnden har 

inkommit ansökan om ändring av 

lov under byggtiden för upplag av 

lermassor på fastigheten Kattle-

berg 12:1 med flera. 

Ändringen innebär att man utökar 

området mot väster med ca 40 m.

Handlingarna finns tillgängliga 

på miljö- och byggförvaltningen, 

kommunhuset i Alafors. 

De som anser sig berörda bereds 

tillfälle att lämna in synpunkter. 

Eventuella synpunkter skall vara 

inlämnade senast 2010-04-01.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale 

kommun, 449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden 

Kraftig vårflod
Årets snösmältning och den 
följande vårfloden kan bli krafti-
gare än vanligt. Detta innebär att 
mer vatten kommer att finnas på 
gator, vägar och torg. 

Tekniska förvaltningen vill upp-

mana fastighetsägare till bygg-

nader med källare att kontrollera 

översvämningsrisker i byggnaden. 

Kontroll av översvämningsskydd 

och ställ undan känsliga föremål 

på en betryggande höjd. Kontrol-

lera även att rännstensbrunn i ga-

tan utanför fastigheten är fri från 

snö, is och annat, så att vattnet 

kan rinna bort. Se källaröversväm-

ningar på ale.se/vatten och avlopp.

BEBISSAGOSTUNDER

Har du en bebis mellan fyra och 

åtta månader? Fem måndagar 

från och med 15 mars.

>> Mån 15 mar–19 apr kl 10.30.

UNG KULTUR MÖTS

UKM för 10:e gången i Ale. 

Förköp på ales bibliotek, 20 kr. 

Begränsat antal biljetter.

Se artister på kulturungdom.se.

>> Lör 13 mar kl 17.00, 

Teatern, Ale gymnasium.

FÖREDRAG 

Alekuriren är som ett kitt som 

bidrar till att hålla ihop Ale 

kommun. Tidningen har formats 

i samhället, men en tidning 

formar också samhället och dess 

värdegrund. Per-Anders Klöversjö 

berättar och svarar på frågor. 

>> Mån 8 mar kl 19.00, fika/entré 

40 kr. Skepplanda bibliotek

REKRYTERINGSMÄSSA

Kom till rekryteringsmässan på  

arbetsförmedlingen i Nödinge 

>> Ons 17 mar kl 14.00–18.00. 

Säg vad du tycker!
Du som är mellan 13 och 20 år 
är välkommen till Ale kommuns 
påverkanstorg för att säga vad 
du tycker angående:

 Mat/skola

 Trygg och säker/droger

 Mötesplatser/sommaraktivite-

ter/sport

 Kollektivtrafik

 Hur får man ungdomar att bry 

sig/din möjlighet att påverka 

Kom med idéer på förbättringar 

till våra politiker.

Nya representanter till ung-

domsrådet kommer att utses. Ge-

nom att engagera sig i ungdoms-

rådet får du möjlighet att påverka 

frågor som du tycker är viktiga.

>> Ons 31 mar kl 12.30–18.00 på 
Ale gymnasium.

Anmäl dig senast den fre 19 mar 

till ungdomsradet@ale.se eller till 

Sven Nielsen tfn 0303 33 01 15. 

de också en visning på Chalmers 

av studenter och får laborera i 

högskolemiljö. Slutligen åker de 

till Stockholms universitet där de 

analyserar de sitt eget DNA. 

Naturvetenskap är spännande!

Barnen gör egen tidning

 Ale gymnasium – : på schemat

Naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program. Programmet är speciellt lämpat för dig 

som vill läsa vidare inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på universitet och högskola men ger 

även dig som väljer samhällsvetenskap och humaniora utmärkta förkunskaper inför kommande studier. NV pas-

sar dig som är intresserad av matematik och de naturvetenskapliga ämnena, studietakten är hög och efter tre år 

på NV har du fått en bra studieteknik inför framtiden. Ale gymnasium erbjuder alla de fördjupningskurser i språk 

och matematik som ger meritpoäng till högskolan, dessutom kan du välja musikprofil.

Detta är en del av det naturvetenskapliga programmet på Ale gymnasium. Vill du veta mer? Besök projektredovisningarna som sker 

den 16 mars på Ale gymnasium, eller www.alegymnasium.se.

Månadens redaktörer: Oskar Martinsson, Anton Skoglund, Nathalie Lövheden och Simon Torstensson.


