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Mars

EVENEMANG I ALE
VAD HÄNDER PÅ VÄGEN?

I samarbete med BanaVäg 

i Väst ger Ale kommun en 

bussvisning med guide som 

kommer att berätta mer om 

vad som händer framöver i vår 

närmiljö. 

E45 är en hårt trafikerad 

transportled. Detta kommer att 

förändras när projekt BanaVäg i 

Väst står färdigt. En av de största 

fördelarna blir de förbättrade 

pendlingsmöjligheterna.

Begränsat antal platser. Kostnads-

fri biljett på biblioteket i Nödinge.

>> Ons 24 mars, kl 16.00, utställ-

ningshallen i Nol.

FOTOUTSTÄLLNING 
Gamla fotografier över Alafors 

forna fabriker och samhälle på 

Solgården i Alafors.

>> 27–28 mars, kl 14.00–17.00.

PÅSK PÅ BIBLIOTEKEN
Sagostund på Ale bibliotek, 

Nödinge, 1 apr kl 10.30. 

Anmälan på tfn 0303 33 02 16  

eller bibliotek@ale.se.

Pyssel till alla barn 1 apr.

Nödinge kl 11.00–14.00,  

Surte 10.00–15.00,

Älvängen 10.30–12.00.

Alla barn är välkomna. 

Surte bibliotek stängt tis 30 mars.

Sök sommarjobb nu!

Du som är skriven i Ale och 

är född –92, –93 eller –94 är 

välkommen att söka feriearbete 

under sommarlovet. Du får arbeta 

under tre veckor med sju timmars 

arbetsdag, totalt 105 timmar. Du 

som är född –92 tjänar 8 190 kr 

och du som är född –93 och –94 

tjänar 6 615 kr för hela perioden.

Du kan söka genom att gå in 

på ferie.ale.se. Senast den 12 april 

2010 måste vi ha fått din ansökan. 

Information: Ing-Marie Lassl, 

arbetsmarknadsenheten tfn 0303 

33 01 24, 0704 32 01 24 eller 

Johan Gustafsson på Ale Fritid tfn 

0704 32 04 38, feriearbete@ale.se.

Kommunfullmäktige

Kom till kommunfullmäktige,  
29 mars kl 17.00, A-salen Med-
borgarhuset Alafors. 

Bolagsstämma för AB alebyggen 
kl 17.00–18.00.

Allmänhetens frågestund 

Årsredovisning 2009 för kom-

munen och dess bolag

Kommunrevisionens verksam-

hetsberättelse 

Förslag till politisk organisation i 

Ale kommun från och med 2011

Ny tjänstemannaorganisation

Svar på motioner från ung-

domsfukmäktige

Förhinder att närvara anmäls till: 

Stefan Lydén tel 0303 33 03 60, 

e-post: stefan.lyden@ale.se. 

Inga-Lill Andersson, 

Ordförande

Kom på vårens 
ortsutvecklingsmöten

MÖTESPLATS UNGDOM

Varje ons och lörd 17.00-21.00.

För unga  mellan 12 och 20 år.

>> Ons 24 mars, break-dance, 

mangateckning, foto, dans, musik 

i grupp. 

>> Lör den 27 mars genomförs 

världens största stöd för miljön, 

Earth Hour.

På Mötesplats ungdom innebär 

det att vi redan kl 19.30 släcker 

ner helt i lokalen, har akustiska 

framträdanden och mysljus.

Ta med dig och lämna in ett 

använt batteri och du får något 

av oss!

Vecka 15 
13/4
Hålanda

14/4
Surte

15/4
Nol

Den 27 mars kl 20.30–21.30 är det 

dags för Earth Hour. Ale kommun 

kommer att medverka. Tekniska 

förvaltningen släcker ner gatube-

lysningen och belysningen på vissa 

kommunala fastigheter. Tänk på att 

det är extra viktigt med reflex vid 

utevistelse under Earth Hour.

Kom och säg vad du tycker! Nu är det dags för ortsutvecklingsmöten. 

Plats och tema för respektive ortsutvecklingsmöte annonseras här i 

veckoannonsen och på ale.se. Alla möten börjar kl 19.00.

Ortsutvecklingsmötena ska behandla viktiga frågor för orten och för-

medla information till och från de boende i området i aktuella ämnen. Det 

är även ett tillfälle för invånarna att framföra lokala idéer och utveck-

lingsförslag till de kommunala beslutsfattarna. Har du frågor som du vill 

ska behandlas på mötet kan du skicka in dem så att de är kommunen 

tillhanda senast 7 dagar innan mötet.

Vecka 16 
20/4
Alafors

21/4
Starrkärr/ 

Kilanda

Ungdomsfullmäktige tycker till 

Mirjam Hellman, 15, från Ahlafors 

fria skola, är en av eleverna som 

deltar i ungdomsfullmäktige. 

– Det är roligt att vara med och 

bestämma och man får en chans 

att ändra på saker, tycker Mirjam.

Mirjam bor på landet så 

förslaget om tätare busslinjer 

ligger henne varmt om hjärtat. 

Hon skrev tillsammans med 

tre kamrater en motion där de 

föreslår att bussarna ska gå oftare 

i kommunen. 

Hur känns det att tala på mötet?
– Jag känner representanterna 

från de andra skolorna så det är 

inte så pinsamt, säger Mirjam.

Vad har du lärt dig genom att 
vara med i ungdomsfullmäktige?
– Att skriva motioner och interpel-

lationer, termer och hur det går till 

med överläggning av motioner.

Läs mer på ale.se

Text och foto: Pernilla Hellberg

I måndags hade ungdomsfullmäktige sitt vårmöte. Här sitter 50 
skolelever som vill vara med och påverka det som händer i samhället. 
Ungdomarna har blivit valda av sina klasskamrater. Mirjam Hellman 
har lämnat ett förslag om att bussarna ska gå oftare i Alafors.

Mirjam deltar i ungdomsfullmäktige.

PÅVERKANSTORG FÖR UNGDOMAR I ALE KOMMUN

Du som är mellan 13 och 20 år 

– Kom och säg vad du tycker!

>> Ons 31 mars kl 13.30–18.00, matsalen, Ale gymnasium.

Anmäl dig snarast till ungdomsradet@ale.se eller till Sven Nielsen tfn 

0303 33 01 15, sven.nielsen@ale.se. Se program på ale.se.

Sofia Eriksson från Göteborg 

studerar 3:e året på Samhälls-

programmet på Ale gymnasium. 

Sofia har just kommit hem från sin 

praktik i Österrike. Läs intervjun 

med Sofia och ta del av hennes 

tips till dig som ska söka gymna-

sium på ale.se.

Vecka 17 
27/4
Skepplanda & 

Älvängen

28/4
Bohus

29/4
Alvhem & 

Nödinge


