
Torsdag 22 april på cafétorget,  

Ale gymnasium 

Instrumentvisning

Pröva kulturskolans kurser i suzukimetoden, 

bild och digitalt skapande, musikteater och 

instrumentalundervisning.

16.45 för föräldrar och barn 4–7 år

Rytmik,fiol eller cello med suzukimetoden. 

Ett lekfullt inlärningsätt där barn och  

föräldrar deltar tillsammans. 

18.00–ca 18.45 Rövarkul med strul. 

En föreställning med instrumenten i centrum. 

Från 19.00–ca 21.00 för föräldrar och barn från och med årskurs två.

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Tid:  Mån 26 april, kl 18.00

Plats: Medborgarhuset,  

Alafors 

Föredragningslistan finns på 

medborgarkontoret, 0303 33 00 00 

och på ale.se. 

Alla är välkomna,  

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Inkomstjämförelser  
i barnomsorgen
ALE KOMMUN genomför in-

komstjämförelse i barnomsorgen 

för kalenderåret 2007. Lämnade 

inkomster jämförs med taxerad 

inkomst hos Skatteverket. Efterde-

bitering sker under våren 

för de familjer som debiterats för

låg avgift.

Mopedbrevet 
DU SOM ÄR FÖRÄLDER till barn 

födda 1995 kommer att få hem 

ett brev med information om 

mopeder. Bland annat regler kring 

mopedkörning, skillnader mellan 

en EU-moped och en vanlig mo-

ped och vem som har ansvaret för 

att tonåringarna kör ansvarsfullt.

Förhoppningen är att detta ska 

leda till att buskörning och mope-

dinblandade olyckor ska minska.

Vid frågor kontakta Lotti Klug, 

brotts- och säkerhetssamordnare, 

tfn 0303 33 01 21. Läs mer på ale.se.

Vi har stängt
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALT-

NINGEN har på grund av utbild-

ning, stängt torsdagen 29 april. 

Öppet hus på skolor
KOMMUNENS FÖRSKOLOR OCH 

SKOLOR kommer att ta emot 

besökare v 16–18.

Syftet är bland annat att öka 

dialogen med vårdnadshavare 

och andra intresserade och att öka 

kunskaperna om både innehåll, 

värderingar och krav i dagens 

skola.

Eftersom enheterna kan ha 

olika öppettider se respektive 

skolas planering på ale.se samt i 

entréer och på anslagstavlor.
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April

EVENEMANG I ALE

THE LAST FIVE YEARS
Gå två och betala för en!

Med både humor och svärta por-

trätterar musikalen träffsäkert 

en nutida relation.  Vuxen120 kr, 

Ungdom 80 kr.

Samarr: ABF, Teaterföreningen i 

Ale, Ale Folkets hus. 

Servering med vin & öl i pausen.

>>  Ons 21 april kl 19.00.  

Medborgarhuset Ledet.    

MÖTESPLATS UNGDOM
Varje ons och lör 17.00-21.00.

>> Ons  21 april 

Mangateckning, foto, dans, gym-

cirkel och musik i grupp.  

Cafét och Bakfickan är öppen.

ART MAKES YOU SMART! Gör 

konst av återvunnet material, 

litet som stort!

>> Lör 24 april 

Bingokväll med luckor, gäster, 

fina priser och musik. Allt är live!

Art makes you smart har vernis-

sage kl 18.00.

>> Sön 25 april 

Fotogruppen från Mötesplats 

Ungdom ställer ut på repslagar-

museet i Älvängen. Välkomna dit 

kl 11.00–15.00.

Ortsutvecklingsmöten

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 april 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 april kl 19.00–01.00. 

Ale gymnasium, Nödinge.

>> Erik Grönwall till festivalborg

Mer om evenemangen på ale.se.

Instrumentvisning på kulturskolan

Skepplanda
Tis 27 april kl 19.00, Biblioteket i Skepplanda

Vi ställer frågor till bland annat

Lotti Klug, brott- och säkerhetshandläggare, Anders Alfredsson 

och Leif Andrésen, parkförvaltningen, Kjell Gustavsson, Alebyg-

gen, Lars-Olof Segerdahl, renhållningschef, Daniel Påsheden, 

vägföreningen, Rolf Gustavsson, Byggnadsnämndens ordförande

I pausen bjuder vi på fika från Nettans café. Men innan det blir det 

underhållning av Älvorna med Stig!

Varmt välkomna!

Kent Carlsson, Jan A. Pressfeldt, Anna Thomander, Marie Greger

Älvängen
Tis 27 april kl 19.00, Aroseniusskolans aula

Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson berättar om det senaste 

om byggnation, handel och övrigt i Älvängen.

Rektor på Aroseniusskolan talar om hur situationen ser ut på skolan.

Kommunens trafikingenjörer svarar på frågor

Välkomna,

Lars–Gunnar Wallin, Kjell Klerfors

Bohus
Ons 28 april kl 19.00, Bohus servicehus

Trafikkaos i Bohus

BanaVäg i Väst informerar och vi diskuterar trafiksituationen i 

Bohus med anledning av bygget.

Välkomna,

Rolf Engström, Lennart Dahl, Lisa Forsberg

Alvhem  
Tor 29 april kl 19.00, Gläntevi (Alvhem IK’s klubbstuga)

Martin Skoglund, ger oss en spännande inblick i  

Alvhems historia och har visioner om hur vi kan förvalta detta.

Elaine Björkman från Kommunstyrelsen, berättar och svarar på 

frågor om vad som är på gång i kommunen.

Välkomna hälsar;

Peter Ohlsson, Roland Wall, Willy Kölborg

Nödinge 
Tor 29 april kl 19.00, Ale gymnasium, musiksalen

Nödinge växer och utvecklas

Nödinge centrum, Ale höjd, Backa säteri

Kaffepaus

Lahalsåsen Orkla, Trafikfrågor

Välkomna hälsar,

Dennis Ljunggren, Sven Pettersson

>> Fotoutställning på Repslagarmuséet.                     Foto: Christoffer Schaler


