
Promenera mera

Nu drar vi snart igång promena-

der i alla orter. Målet är att vi ska 

ha föreningsledda promenader 

på alla orter. Alla föreningar är 

välkomna, stora som små.  

Promenaderna ger inte bara bättre 

hälsa utan inbringar också en liten 

extra slant till varje förening vid 

varje promenadtillfälle. 

Missa inte detta tillfälle att 

investera i den egna hälsan och 

dessutom komma ut i vår vackra 

natur. Folkhälsoenheten vill ha 

många intresserade föreningar 

och flera promenadtillfällen på 

varje ort. 

Är din förening intresserad 

hör av dig till hälsopedagog Lena 

Ullman tfn 0706 70 59 96 eller 

folkhälsoplanerare Birgitta Fredén 

tfn 0704 32 07 11,  

birgitta.freden@ale.se.

Flitig gångare 

Nu presenterar vi  förra årets 

vinnare i höstens aktivitetskorts-

tävling – Bore Johansson i Alafors 

som vann en SPA-dag. Han är en 

flitig gångare som känner att det 

gör gott att röra på sig och han 

rekommenderar alla att göra det-

samma. Nu blir det att bjuda med 

frun på SPA.

Med denna lite försenade ny-

het vill också peppa alla att ta en 

promenad, minst 30 minuter varje 

gång. Du kan bli den lycklige vin-

naren när vi drar den 6 juni. 

Aktivietskorten kan hämtas på 

biblioteken, apoteken och vård-

centralerna.
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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 5 maj
Har vi aktiviteter som mangateckning, foto, dans, gymcirkel och musik 

i grupp. Cafét och Bakfickan är öppen. Fotoutställningen som har 

visats på repslagarbanan flyttar hit och visas från onsdagen och en 

vecka fram. Kom och kolla!

>> Lör 8 maj
Skapandefestival! Vi låter kreativiteten sprudla. Tovning, collage,  

siluettkonst, kärleksplaneter och en hel del annat.

BIBLIOTEKEN I ALE 

Ändrade öppettider tis 11 maj. 

Ale bibliotek, Nödinge har öppet kl 13.00–19.00.

Biblioteken i Skepplanda och Surte har stängt.

VANDRING I  EKLIDERNA
En vandring under ca fyra timmar i gammal blandskog av naturskogs-

typ förbi några av skogens ögon, småsjöarna. Mycket orörd skog med 

anor från 1700–talet (ek). Delvis obanad terräng så ta på dig bra skor 

eller stövlar och glöm inte fika i ryggsäcken.  Guide är Leif Danielsson 

tfn 0706 03 67 01. Samling Forsvallen, Skepplanda för vidare transport 

med egna bilar.

>> Lör 15 maj kl 10.00.

Ale kommun vill göra det lätt och smidigt för dig att ta kontakt med oss 

i kommunen.  På medborgarkontoret får du snabb hjälp på de frågor , 

funderingar och ärenden du har. Det här hittar du hos oss.

kommunens broschyrer och informationsmaterial

vi ger vägledning, stöd och information om kommunens och  

samhällets service

vi upplyser om öppettider när det gäller kommunens lokaler och 

anläggningar 

information om kulturskolans verksamhet 

kommunens officiella anslagstavla 

information om policy, bestämmelser med mera inom olika områden 

information om förtroendevalda

Du hittar oss på Ale torg 7, tfn 0303 33 00 00.

Varmt välkomna!

Läs mer nyheter på ale.se.

Välkommen till
Medborgarkontoret i Nödinge

Välkomna in till oss hälsar  Lena, Susanna, Katarina, Kristina och Frida.

Avenyn som siluettkonst skapat av några Mötesplats ungdomar.

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.

MUSIK PÅ GYMNASIET
Den 5–6 maj är det musikdagar 

på Ale gymnasium.

Alla de elever på Ale gymnasium 

som läser musik i någon form 

kommer att spela fyra konserter 

under onsdag  och torsdag. Det 

blir ett blandat program med kör, 

ensembler med olika typer av 

rock, soloframträdanden, sång, 

duetter och gitarr.

>> Tider för konserter är kl 12.30 

och 19.00 båda dagarna i Teatern. 

Kontakt:  Ingegerd Andersson

Ale gymnasium, tfn 0303 33 361,

0761 88 80 58.

Aktuellt på Ale gymnasium

ÖPPET HUS
Ale gymnasium har öppet hus 

för föräldrar. Där kan man följa 

”en vanlig dag på Ale gymnasium”.  

>> Ons 12 maj från kl 08.25. 

På hemsidan finns  varje klass 

schema. Välkomna. 

DIREKTBUSS TILL ALE 

GYMNASIUM
Glädjande besked från Västtra-

fik. Från och med höstterminen 

2010 kommer det att gå en direkt-

buss från Lilla-Edet till Ale gymna-

sium. Det finns långt framskridna 

planer på att de båda kommu-

nerna under höstterminen skulle 

finansiera en sådan busslinje. Om 

den blir permanent avgörs i juni 

då Västtrafiks trafikförsörjnings-

plan klubbas. Läs mer på ale.se.

Sök komvux nu
Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial nivå 

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 

ansökan kontakta Kenneth Widell  

tfn 0303 33 01 39.

Bore vann höstens promenadtävling. 


