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Maj

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.

>> Ons 26 maj 
Vi har våra vanliga aktiviteter 
med mangateckning, foto, dans, 
gymcirkel och musik i grupp. 
Cafeét och Bakfickan har öppet. 

>> Lör 29 maj 
Hårdrockstävling! I samarbete 
med föreningen Heja Hårdrock. 
Första pris: spela som förband åt 
Freak Kitchen i höst!

Läs mer nyheter på ale.se.

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.

Engagerade föredömen

>> De får Ale kommuns ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme”

Studentexamen på Ale gymnasium

Kommunfullmäktige 

sammanträder 2010
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors.  
Mötena sker den 21 juni, 30 aug, 
27 sep, 25 okt, 1 nov, 29 nov och 
13 dec.

Nya rutiner för  

dricksvattenprover
DE NYA RUTINERNA gäller från 
vecka 22. Vattenprover ska lämnas 
hos oss tisdagar, före kl.12.00. 
Det är viktigt att du ringer och 
meddelar medborgarkontoret se-
nast kl 16.00, dagen innan, för att 
provet ska komma med transpor-
ten. Vattenprovet måste vara taget 
samma dag som det lämnas in. 
För mer information ring medbor-
garkontoret 0303 33 00 00. 

Gå på invigning av 

Verleskogen
Missa inte invigningen av Verle-
skogen med musik och underhåll-
ning av Dahlbäcks och Korpmor, 
vandringar i skogen med kunniga 
guider och gratis fika. Vi vill upp-
mana alla att samåka eftersom 
antalet p-platser är begränsat.

>> Lör den 29 maj kl 13.00.

Vi söker dig som pendlar till jobb 
eller studier och som är öppen 
för nya alternativ. Du ska bo 
minst 3 km från någon av de nya 
pendelstationerna och räkna 
med att använda pendeltågen 
när banorna är klara.

Under början av juni kommer vi 
att samla små grupper för diskus-
sion kring frågor om parkerings-
möjligheter i anslutning till kollek-
tivtrafiken samt alternativa fordon. 
Det sker under trevliga former på 
Medborgarkontoret i Nödinge, 
där vi bjuder på kaffe och enklare 
förtäring och ger dig möjlighet att 
få uttrycka synpunkter och idéer.  

Vi söker pendlare med egna åsikter

KULTURSKOLANS  

VÅRKONSERT
Missa inte när Ale kulturskolas 
intresseförening delar ut stipen-
dier. Fika och mingel från kl 18.30. 
Fri entré.

>> 27 maj kl 19.00.  
Ale gymnasium.

Batoul Raad, 13 år, får 5 000 kr 
för att hon startat och leder 
verksamheten Pysselklubben i 
Nödinge. Pysselklubben träffas 
varje torsdag och pysslar. Varje 
gång kommer mellan 15–20 barn i 
åldern sex och uppåt. 
– Vår målgrupp är barn mellan  
10-14 år men alla som vill utveckla 
sig kreativt är välkomna, säger 
Batoul.

Datorföreningen Heavenhack får 
20 000 kr. De har har arrangerat 
LAN-party på Ale gymnasium se-
dan två år tillbaka. Senast deltog 
300 ungdomar i evenemanget. 
Filip Jansson, 19 år, startade  
Heavenhack som ett projektarbete 
på Ale gymnaisum med några 

>> Foto: Jimmy Hägerlo

Som tack för ditt engagemang får 
du en biobiljett.

Anmäl ditt intresse  senast 31 maj 
eller hör av dig för mer infor-
mation till Monica Rogstadius, 
MobistikUtveckling, på  
tfn 0704 13 98 14. Eller maila till  
monica.rogstadius@gmail.com.

Vi ser fram emot att träffa dig!  
Nu har du chans att påverka. 

Den studie som nu pågår angående 
pendelparkeringar är ett samarbete 
mellan bland andra Ale kommun, 
Västtrafik, och Jernhusen. Batoul Raad, föreningen Heavenhack och Emelie Bergstrand får Ale 

kommuns ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme” och delar på  
30 000 kr. Gemensamt för stipendiaterna är ett starkt engagemang och 
lust för sitt intresse.

kompisar och sedan dess har de 
fortsatt att driva föreningen.

Vad betyder stipendiet för er?
–  Oerhört mycket. Bakom arrang-
emanget av LAN ligger jättemyck-
et arbete. 

Emelie Bergstrand, 16 år, får  
5 000 kr för sitt engagemang i 
Jennylunds ridklubb. Jenny har 
varit engagerad i ridklubben i sju 
år och arbetat som ordförande i 
ungdomssektionen. 
Emelie hjälper dagligen både barn 
och vuxna i stallet.
– Jag älskar hästar. Och jag tycker 
om att lära människor hur man 
vistas ihop med hästar och hur 
man tar hand om dom. 

Onsdag 2 juni är det studentav-

slutning på Ale gymnasium. Då 
är parkeringen avstängd mellan 
kl 06.30–11.00. Boende som har 
bilar stående på parkeringen, tänk 
på att flytta dem. Café Magnifiket 
i Ale gymnasium har stängt hela 

dagen och Ale bibliotek öppnar 
först kl 15.00 denna dag.

Om ni har ärenden till Ale gymna-
sium tänk på att framkomligheten 
är begränsad mellan  
kl 12.00–14.00.


