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MÖTESPLATS UNGDOM
Vänder sig till ungdomar mel-

lan 12–20 år,  vi kör varje ons-

dag och lördag 17.00–21.00 

med inspiration, aktiviteter, 

gött häng och mys! Vi finns på 

Ale gymnasium i Nödinge.

>> Ons 12 maj
Mellanstadierock! 

Röda Scenen Ale Gymnasium 
18.00. Gratis inträde!
Vi har även våra vanliga akti-
viteter som mangateckning, 
foto, dans, gymcirkel och musik 
i grupp. Cafét och Bakfickan är 
öppen.

Läs mer nyheter på ale.se.

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 
ansökan kontakta Kenneth Widell  
tfn 0303 33 01 39.

Möte för timavlönade
Flexpoolen bjuder in till möte för 
timavlönade inom äldreomsorg 
och funktionshinder.

Välkomna till mötet den18 maj  
kl 17.00–19.00 i A-Salen, 
Medborgarhuset i Alafors.

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.

Odla dina egna grönsaker
Har du gröna fingrar och vill ha en egen täppa?  Nu kan drömmen bli 
verklighet. Ale kommun erbjuder odlingslotter i Surte, Bohus och  
Nödinge.

För mer information kontakta Marie Greger, tekniska förvaltningen på tfn 
0303 33 03 01 eller via mail: marie.greger@ale.se.

Eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall får eldas om 
det kan ske utan olägenhet för 
omgivningen. Rivningsrester, 
möbler och annat avfall får inte 
eldas. Upplysningar lämnas av 
miljö- och byggförvaltningen,  
tfn 0303 33 00 00. 

Eldningsförbud vid ökad  
risk för brand
Under sommaren kan det vara 
förbjudet att göra upp eld i natu-
ren på grund av att det råder stor 
brandrisk. Vid eldningsförbud är 

EVENEMANG I ALE
>> Lör 15 maj
Mötesplats Ungdom åker till den 
årliga MUSIK DIREKT, riksfes-
tivalen i Uddevalla!  Vill du åka 
med? Prata med någon av oss på 
Mötesplats Ungdom eller skriv till 
oss på vår facebooksida!  
Vi heter motesplatsungdom Ale.

BIBLIOTEKEN I ALE 
Kristi himmelsfärd på biblioteken. 
Ale bibliotek, Nödinge har öppet 
ons 12 maj kl 10.00–15.00. 
och fre 14 maj 10.00–15.00.
Älvängens bibliotek har stängt  
ons 12 maj. 

Sommarlånsstart

Fika, tävlingar och massor av 
böcker!
Surte bibliotek kl 14.00–19.00.
>> tis 25 maj

Älvängens bibliotek kl 14.00–19.00.
>> ons 26 maj

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.

KULTURSKOLANS  

VÅRKONSERT
Ale kulturskolas intresseförening
delar ut stipendier. Fika och 
mingel från kl 18.30. Fri entré.

>> 27 maj kl 19.00.  
Ale gymnasium.

Hopp för dig 
som väntar på tomt i Ale

2006 såldes cirka 40 tomter vid 
Vimmersjön i Nödinge. Sedan dess 
har tomtmark varit en bristvara i 
kommunen. Men snart förändras 
läget. Under år 2011 väntas 25–40 
tomter i området Kronogården i 
Älvängen att stå klara till försälj-
ning.

Ale höjd, som ligger mellan Nol 
och Nödinge, och Skårdals Skans 
i Bohus är andra platser där nya 
tomter kan bli aktuella. De beräk-
nas vara till salu tidigast 2012.
I dagsläget väntar 370 personer 
på att få köpa en tomt i Ale kom-
mun. Bland dem är Nödinge och 
Älvängen det populäraste valet.

– I huvudsak är det folk som 
redan bor i kommunen som söker 
men även personer från andra 
kommuner, säger Linda Karlsson, 
tomtköansvarig i Ale kommun.

Conny Allansson, 40, bor i 
Nödinge med sin familj och står 
i kommunens tomtkö. Nu vill de 
flytta till större boende och hop-
pas på att få köpa en tomt eller ett 
hus i området.
– Vi trivs i Nödinge och det är bra 
med skola och dagis i närheten, 
säger Colly Allansson.
Det var delvis den närliggande 
golbanan som lockade familjen till 
Nödinge 2003.

Text: Pernilla Hellberg

Det har varit ont om tomter de senaste åren i Ale kommun. Men för 
den som står i den kommunala tomtkön kommer ljusare tider.  
Ett 30-tal tomter i Kronogården i Älvängen beräknas vara klara till 
försäljning nästa år.

Under år 2011 väntas 25–40 tomter i Älvängen att stå klara till försäljning.

Eldning i vår och sommar

normalt all öppen eld förbjuden. 
Ring telefonsvararen på  
0303 23 96 19 för besked om 
eldningsförbud.

Bild: Björn Svensson


