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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.

>> Ons 2 juni 

Vi har våra vanliga aktiviteter 

med mangateckning, foto, dans, 

gymcirkel och musik i grupp. 

Cafét och Bakfickan har öppet. 

>> Lör 5 juni

Var med på mosaikdag!  

Vi kommer att skapa mosaik-

konst, pimpa till speglar och 

andra saker med mosaik.

Läs mer nyheter på ale.se.

EVENEMANG I ALE

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. Biblioteket är öppet 

till och med 1 juli.

Älvängens bibliotek

Sommarlån till 31 augusti gäller 

från 26 maj. Biblioteket är öppet 

till och med 1 juli.

PROMENERA I LÖVSKOG

Rapenskärs lövskogar.

En tretimmarsvandring i äldre 

lövskog utanför Grönån där vi 

njuter av den rika och delvis 

kalkpåverkade floran. Forsärla 

och strömstare häckar längs 

ån. Vi passerar kvarn- och 

sågruin, torpruiner, jordkällare, 

linbråtegrop, fornåkrar och ett 

litet vattenfall. Vandring i delvis 

obanad terräng med Pelle 

Dahlberg som ledare.  

Tfn 0303 22 92 73. Grova skor 

och fika rekommenderas.

>> Tor 3 juni kl 18.00. Samling 

Forsvallen, Skepplanda.

>> Ance Zemzane från Lettland berättade om hennes arbete med ett idéhus för 
ungdomar.

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. 

Ale bibliotek, Nödinge
På onsdag den 2 juni har vi öppet 

mellan kl 15.00–19.00 på grund av 

studentfirande på Ale gymnasium.

Promenera Mera – det lönar sig
Promenera Mera är en satsning som nyligen drog igång i de norra 

kommundelarna. Förra veckan stegade två grupper ut i den vackra 

försommarnaturen i Skepplanda och Hålanda.

Kom på öppet hus lör 5 juni 

mellan kl 11.00–14.00 med vis-

ning av de nya lokalerna och av 

fordon. 

Vi kommer att ha uppvisningar av 

släckteknik och räddning av fast-

klämd person i fordon, korvgrill-

ning och tipspromenad där man 

kan vinna en brandvarnare.

Drogförebyggande  
konferens i Ale

Öppet hus på brandstationen i Surte

Barn och vuxna får prova att köra 

med strålrör (spruta vatten), och 

de som är intresserade kan prova 

på vårt antagningstest på rullban-

det mm, då vi just nu söker nya 

brandmän/kvinnor.

För mer info se ale.se eller ring 

Lennart Nilsson 0737 73 12 69.

Föreningarna Hålanda Sim & Trim 

och Hålanda IF var först ut.  Att 

satsa på fysisk aktivitet är den 

bästa förebyggande insatsen för 

en bra hälsa och det är aldrig för 

sent att börja. 

Promenadtider: 

Mån: start Skepplanda Simhalls 

entré kl 18.00, start Hålanda Byg-

degård kl 19.30.

Tor: start Hålanda Bygdegård 

kl 18.30.

Nu vill vi från Rådet för Hälsa och 

Trygghet att föreningar i ALLA 

orter engagerar sig i promenader. 

Det kan ge klirr i föreningskassan 

också! Varje promenad ger 150 kr 

till föreningen förutsatt att det är 

minst fyra personer som promene-

rar i minst 30 minuter.

För mer information kontakta 

Lena Ullman, tfn 0706 70 59 96, 

Birgitta Fredén, tfn 0704 32 07 11 

birgitta.freden@ale.se.  

MÖTESPLATS SOMMAR
En lovklubb för högstadie- och 

gymnasieungdomar under 9 

veckor med start den 8 juni. 

Det kostar 20 kr att bli medlem för 

hela sommaren. Då får man också 

en t-shirt. 

>> Guerilla gardening av ungdomarna 
på  Mötesplats Ungdom.

Foto: Christer Grändevik

Den 28–30 maj arrangerades en internationell drogförebyggande kon-

ferens i Ale kommun. Ance Zemzane är projektledare för ett ungdoms-

hus i Lettland och är en av deltagarna på konferensen som berättade 

om sin verksamhet och framtidsplaner. 

Ance Zemzane är själv bara 21 år 

men redan engagerad i ungdoms-

arbetet i sitt hemland, Lettland, 

där hon vill få ungdomarna bort 

från missbruk av alkohol.

Varför har ni startat ett ung-

domshus?

– Ungdomshuset ligger i en liten 

ort med ca 5000 invånare och 

problemet där är att det är många 

unga som dricker alkohol och dri-

ver runt på gatorna. Vi vill ge dem 

andra möjligheter och visa att de 

kan skapa alternativ själva, med 

hjälp av oss. De kan komma med 

vilka idéer som helst och vi stöttar 

dem med att kunna genomföra 

sina drömmar.

Vad är bra med en internationell 

konferens som denna?

– Det är inspirerande att höra om 

andras arbete och få höra exem-

pel på hur de har lyckats. Man 

får ny kraft att fortsätta sitt eget 

arbete hemma. 

Läs mer om konferensen på web-

ben, ale.se.

Kortet börjar säljas den 31 maj på 

Ale bibliotek och Bakfickan.

För mer information ring Milla 

Majava tfn 0767 85 27 60 eller 

Paula Dahlqvist tfn 0704 32 07 96.


