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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 gymna-

sium i Nödinge.

Läs mer nyheter på ale.se.

Ny väg för  
vatten i Surte 
Boende i Videgårdsvägens 

samfällighetsförening får vid 

riklig nederbörd problem med 

dagvattenavrinning från områden 

kring Danska vägen. Vatten rinner 

ner från rasbranten och orsakar 

översvämning av grönytorna. En 

helt ny anläggning ska nu se till 

att dagvattnet istället avleds via 

Keillers bäck.

För utjämning av vattenflödena 

ska stora underjordiska rörma-

gasin placeras väster om Danska 

vägen, vilka kompletteras med 

anslutande dagvattenledningar. 

Nya dräneringsdiken anläggs 

både öster om Danska vägen och 

vid grönytan på västra sidan om 

Danska vägen/Egnahemsvägen. 

Dessutom kompletteras och för-

stärks kapaciteten i dricksvatten- 

och spillvattennätet i området. 

Det är på uppdrag av tekniska 

förvaltningen som arbetena 

ska påbörjas under maj månad. 

Begränsningar i tillgängligheten 

för trafiken i området ska endast 

uppstå undantagsvis och under 

begränsad tid. Arbetena kommer 

att utföras av NCC Construction 

Sverige AB. Mer information på 

www.ale.se. 

Kontaktpersoner är:

Bjarne Hedin, Platschef, NCC Con-

struction Sverige AB,  

tfn 0706 09 51 08.

Peter Engström, Byggledare, 

SWECO Management AB,  

tfn 0706 21 41 85.

EVENEMANG I ALE

BIBLIOTEKEN I ALE 

Sommarlåna på biblioteken i Ale

Ale bibliotek, Nödinge

Sommarlån 8 veckor från 31 maj

Biblioteket är öppet hela som-

maren.

Skepplanda bibliotek

Sommarlån till 31 augusti gäller 

från 31 maj. Biblioteket är öppet 

till och med 1 juli. 

Surte bibliotek

Sommarlån till 31 augusti gäller 

från 25 maj.

Sommarpremiär tisdag 25 maj 

kl 14.00–19.00 med frågetävling 

och fika. Biblioteket är öppet till 

och med 1 juli.

Älvängens bibliotek

Sommarlån till 31 augusti gäller 

från 26 maj.

Sommarpremiär onsdag 26 

maj kl 14.00–20.00 med musik, 

tävlingar för barn och fika. Quiz för 

vuxna kl 19.00.

Biblioteket är öppet till och 

med 1 juli.

Mötesplats sommar

Med 15 st feriearbetare till hjälp 

kommer Milla och Paula driva Mö-

tesplats sommar under 9 veckor 

med start den 8 juni. 

– Vad är Mötesplats sommar?
En lovklubb för högstadie- och 

gymnasieungdomar. Fritidsgår-

darna har sommarstängt och det 

behövs även en plats på somma-

ren där man kan vara kreativ, träffa 

folk och göra roliga saker.

– Vad kommer ni att göra?
Vi kommer att göra rondellhundar, 

tova, dokumentärfilm med mera 

och varje onsdag har vi temadag, 

exempelvis tema Hollywood.

– Kostar det något?
Det kostar 20 kr att bli medlem för 

hela sommaren. Då får man också 

en t-shirt. 

Kortet börjar säljas den 31 maj på 

Ale bibliotek och Bakfickan.

Mötesplats ungdom kommer att fortsätta sin verksamhet hela som-
maren under namnet Mötesplats sommar. Paula Dahlqvist och Milla 
Majava driver verksamheten som AMU-anställda hela sommaren.

Paula och Milla på Mötesplats sommar.

Välkommen att delta i invigning-
en av Verleskogen i Risveden. 

Musik och underhållning av Dahl-

bäcks och Korpmor, vandringar i 

skogen med kunniga guider och  

gratis fika. Vi vill uppmana alla att 

samåka eftersom antalet p-platser 

är begränsat.

Invigning av Verleskogen
Hitta hit: Kör från Skepplanda mot 

Hålanda, fortsätt förbi Hålanda 

kyrka till skylt Holmevattnet 3, 

sväng höger och fortsätt ca 5 km 

tills skyltar visar var det är.

Arrangörer av invigningen är: Ett 

klick för skogen, Ale kommun och 

Västkuststiftelsen.

>> Lör den 29 maj kl13.00.

Kommunfullmäktige sammanträder

Bland punkterna märks:
Allmänhetens frågestund 

Teckning av förlagslån utgivna 

av Kommuninvest ekonomisk 

förening 

Minskning av investerings- 

medel för år 2010 

Antagande av förslag till  

detaljplan för förskola på  

Klockarevägen 

Förslag till bostadsförsörjnings-

program för Ale kommun  

2010-2016 

När:  31 maj kl 18.00.

Plats: A-salen Medborgarhuset Alafors

Detaljplan för Surte43:143 

Överlåtelse av exploaterings- 

avtal till detaljplan för Nol 13:1

Årsredovisning 2009 för 

samordningsförbundet Ale, 

Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn 

Rapport från vårens  

ortsutvecklingsmöten 

Eventuellt inkomna motioner, 

interpellationer, frågor och 

medborgarförslag

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens förvaltning, 

tfn 0303 33 03 60 och på kommunens webbplats ale.se. Ale-Kungälvs 

närradioförening direktsänder på 95,4 MHz. Kommunfullmäktiges 

sammanträden är  offentliga och du är välkommen att närvara.

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Välkomna till Furulundsparken på 

aktiviteter. Femkamp i parken, po-

ängpromenad och underhållning 

av Bannuwakören och PROkulele-

bandet.

>> Ons 26 maj kl 10.00-13.00.

Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.

En dag i hälsans tecken i Furulundsparken
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