
Kommunfullmäktige
Kom till Medborgarhuset i Ala-

fors kl 18.00 och ställ frågor till 

kommunfullmäktige gällande 

de ärenden som tas upp på 

mötet.

Bland punkterna märks:

Allmänhetens frågestund 

Information från polisen om hot 

mot politiker 

Fråga om huvudmannaskap för 

kollektivtrafiken i Västra  

Götaland 

Taxa för simskola i Skepplanda-

hallen 

Tillägg till fritidstaxor 

Avtal med migrationsverket 

om mottagande av ensamkom-

mande flyktingbarn 

Förköp av fastigheten  

Ale Älebräcke 1:24 

Föredragningslistan finns på 

medborgarkontoret, 0303 33 00 00 

och på ale.se. Ale-Kungälvs när-

radioförening direktsänder på 95,4 

MHz. Alla är välkomna, 

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Kurs i babymassage 
Fördjupa och stärk kontakten 

mellan dig och ditt barn med  

babymassage. Under våren erbju-

der vi kurser då vi träffas en gång 

i veckan. Kostnad 350 kr. Läs mer 

på ale.se.

>> Tor 22 apr kl 12.00–13.30.

Älvängens missionskyrka.

Inkomstjämförelser  
i barnomsorgen
Ale kommun genomför in-

komstjämförelse i barnom-

sorgen för kalenderåret 2007. 

Lämnade inkomster jämförs med 

taxerad inkomst hos Skatteverket. 

Efterdebitering sker under våren 

för de familjer som debiterats för

låg avgift.

OBS!
Surte bibliotek är stängt ons 14 apr.
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EVENEMANG I ALE

THE LAST FIVE YEARS
I musikalen The Last Five Years 

möter vi skådespelerskan 

Cathy och författaren Jamie 

och får följa deras fem år långa 

förhållande ur två olika perspek-

tiv. Med Hanna Hedlund och 

Christopher Wollter.  Vuxen120 

kr, Ungdom 80 kr.

Samarr: ABF, Teaterföreningen i 
Ale, Ale Folkets hus. 

Servering med vin & öl i pausen.

>>  Ons 21 apr kl 19.00.  

Medborgarhuset Ledet.    

DÖDLIGT GIFT
 –en osalig saga.

Ale gymnasium, estetiska 

programmet presenterar en mu-

sikteaterföreställning på Teatern 

Ale gymnasium. Biljetter på Ale 

bibliotek tfn 0303 33 02 16. 

Samarr: Teaterföreningen i Ale, 
ABF.

>> Fre 16 apr kl 19.00.  

Vuxen 40 kr, ungdom 20 kr. 

MÖTESPLATS UNGDOM

Varje ons och lör 17.00-21.00.

>> Ons 14 apr 

Vi sätter igång projektet ART 

MAKES YOU SMART. Vad kan 

man bygga av sånt som andra 

tycker är skräp? Kan allting bli 

konst? Ta med dig något som 

du tycker ska vara med i vårt 

gemensamma konstverk. Vi står 

för verktyg, färg, vägledning och 

annat som behövs.

>> Lör 17 apr

Vi fortsätter med ART MAKES 

YOU SMART tillsammans. Man 

kan också pyssla med Camilla el-

ler bara ta det lugnt i bakfickan.

Ortsutvecklingsmöten
Alafors  
Tis 20 apr kl 19.00, Medborgarhuset i Alafors 

Temat för kvällens möte:

Ale kommun och ETC, Centrum för framtidens batteriteknik. 

Robert Aronsson från ETC ger oss de senaste  om denna teknik.

Aktuellt från Ale kommun och Alafors. 

Kommunalrådet Jarl Karlsson medverkar och du kan ställa frågor.

 

Välkomna hälsar

Thor Eliasson, Åke Niklasson, Thore Skånberg

Starrkärr/Kilanda
Ons 21 apr kl 19.00, Kilanda skola

Temat för kvällens möte:

Ale motorpark i Kilanda–Kollanda.  

Göran Tilly medverkar med information om planerna.  

Från kommunen medverkar planingenjör Jörgen Sunden.

 

Välkomna hälsar

Catharina Eliasson, Sune Ryden, Rolf Gustavsson

VANDRA I NATURSKOG
Risveden – Bergsjön.  
Nytt reservat med spännande 
naturskog.

En vandring under ca fyra tim-

mar i orörda skogsmarker till 

utsikten över Bergsjön. Delvis 

obanad terräng, bra skor be-

hövs. Glöm inte fika!  Guide: Leif 

Danielson, tfn 070 603 67 01. 

Samling Forsvallen, Skepplanda 

för transport med egna bilar.

>> Sön 18 apr kl 10.00. 

VÄRLDSBOKSDAGEN
Författarfrukost i april gästas 

av Mats Ahlstedt, författare till 

bla Den röda damcykeln som 

utspelar sig i Nödinge & Mordet 

på Ragnhildsholmen. Anmälan 

senast 23 apr till Ale bibliotek. 

Kostnad: 50 kr med frukost.

>> Lör 24 apr kl 09.30. 

Biblioteket, Nödinge.

FESTIVALBORG

Årets skönaste arrangemang, 

med artister, disco och café.  

Från årskurs 7.

Artister: Erik Grönwall, Eldrim-

ner, Broshan, Mikael Riesbeck. 

Biljetter: Löftet, Ale fritidsgårdar 

och Ale bibliotek.

>> Fre 30  apr kl 19.00–21.00. 

Ale gymnasium, Nödinge.

INSTRUMENTVISNING 

PÅ KULTURSKOLAN
För föräldrar och barn

16.45 för barn 4–7 år

18.00 föreställning för alla

19.00–21.00 barn från åk 2

>> Tor 22 apr på Ale gymnasium.

>> Ur föreställningen ”The last five years”.

Mer om evenemangen på ale.se.

Du som vill studera vidare

Grundläggande  

vuxenutbildning

engelska, svenska, matema-

tik, svenska som andraspråk

Gymnasial nivå 

biologi, engelska, fysik, 

historia, högskoleprovet, 

kemi, matematik, naturkun-

skap, religion, svenska och 

svenska som andraspråk

Sfi samt yrkesinriktad Sfi

Särvux i samarbete med Kungälv

Sista ansökningsdag 15 maj

Ansökan sker via nätet (webban-

sökan)på www.ale.se/komvux.

Om du behöver hjälp med ansö-

kan kontakta Kenneth Widell  

tfn 0303 33 01 39.

Om du behöver komplettera dina betyg eller fördjupa dina kunskaper så 

kan du söka till komvux innan den 15 maj.


