
Kommunfullmäktige 
sammanträder 2010
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 

sammanträden. Alla möten sker i 

medborgarhuset i Alafors.  

Mötena sker den 31 maj, 21 juni, 

30 aug, 27 sep, 25 okt, 1 nov, 29 

nov och 13 dec.

Öppet hus på skolor 
och förskolor
ALLA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 

i Ale har öppet hus under vecka 17 

och 18 då föräldrar och andra in-

tresserade är välkomna att besöka 

verksamheterna. 

Syftet är bland annat att utveckla 

dialogen och öka kunskaperna om 

innehåll, värderingar och krav i 

dagens förskola och skola. 

Eftersom enheterna kan ha 

olika öppettider se respektive för-

skola och skolas planering på ale.se 

samt i entréer och på anslagstavlor.

Sök till komvux
Grundläggande  
vuxenutbildning
engelska, svenska, matematik, 

svenska som andraspråk

Gymnasial nivå 
biologi, samhällskunskap A,  

engelska, fysik, historia, högskole-

provet, kemi, matematik, natur-

kunskap, 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 an-

sökan kontakta Kenneth Widell  

tfn 0303 33 01 39.

Ale bibliotek 
Ale bibliotek i Nödinge kommer 

att ha stängt lördagar 1 maj–28 

augusti.
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EVENEMANG I ALE

MÖTESPLATS UNGDOM
Vänder sig till ungdomar mellan 12–20 år,  vi kör varje onsdag och 

lördag 17.00–21.00 med inspiration, aktiviteter, gött häng och 

mys! Vi finns på Ale gymnasium i Nödinge.

>> Ons  28 april 
Mangateckning, foto, dans, gymcirkel, breakdance och musik i grupp. 

Cafét och Bakfickan har öppet.

>> Fre 30 april kl 20.00–24.00
Mötesplats Ungdom älskar Festivalborg och kommer att köra en 

egen grej under Festivalborg. Vi kommer att ha Buzz, Guitar Hero och 

Singstar, göra statement–badges, spotifyhörna, spela spel, pyssel och 

mycket mer så kom och häng med oss! 

>> Lör 1 maj har vi stängt.

FESTIVALBORG

Årets skönaste arrangemang, med artister, disco och café.  

Från årskurs 7.

Artister: Erik Grönwall, Eldrimner, Broshan, Civilt motstånd, Bullet-

proof veins, Mikael Riesbeck. 

Biljetter: Löftet, Ale fritidsgårdar och Ale bibliotek.

>> Fre 30 april kl 19.00–01.00. 
Ale gymnasium, Nödinge.

VIKINGATIDA MARKNAD
Missa inte årets vikingahöjdpunkt. På vikingamarknaden finns mat, 

smycken, kläder och tyger. Du träffar livs levande vikingar och får se 

vikingatida stridskonst och hantverk. 

Pris: 60 kr för vuxna och 40 kr för barn.

>>Lör 1 maj och sön 2 maj kl 11.00–16.00, Häljered, Alafors.

>> Erik Grönwall >> Civilt motstånd

Mer om evenemangen på ale.se.

Carl var ett gott föredöme
”Ett gott föredöme” är ett stipendium som delas ut för att uppmärksam-

ma personer som är goda föredömen i Ale kommun.  

År 2005 var Carl Tuvskog en av vinnarna. Hans arbete med ungdomarna i 

Ale schackklubb var värt att uppmärksammas.

Vad har utmärkelsen betytt för 

dig?

– Ganska mycket. Det är roligt att 

man uppskattar ideella arbeten och 

att schack blev uppmärksammat.

Vad gjorde du för pengarna?

– Erikshjälpen fick en del och så 

sparade jag en del.

Text och bild: Pernilla Hellberg

Carl Tuvskog fick stipendiet ”Ett gott föredöme” år 2005.

Trollskogen som räddades
Gå en guidad tur i Verle gammelskog. Missa inte historien om hur 

det gick till att rädda en naturskog för all framtid. Du kan uppleva och 

avnjuta den med fikapaus vid Lilla Ljusevatten. En vandring på runt fyra 

timmar i delvis obanad terräng så ta på dig bra skor eller stövlar och ta 

med dig fika.

Guide är Leif Danielsson tfn 070 603 67 01. Samling på Forsvallen i 

Skepplanda för vidare transport med egna bilar.

>> Sön 2 maj kl 10.00.

Nominera någon nu!

Känner du till någon som borde uppmärksammas? 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller till ideella orga-

nisationer som arbetar med barn och ungdomsfrågor. I år finns 

det extra mycket pengar att dela ut! Ta chansen att nominera din 

kandidat innan nomineringstiden är ute. Den 15 maj måste kom-

munen fått in ditt förslag.  

 

Nomineringen görs på www.ale.se. 

>> Kuddkrig på Vikingagården.


