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Juni

>> Ons 9 juni 
Vi har våra vanliga aktiviteter 

med manga teckning, foto, dans, 

gymcirkel och musik i grupp. 

Cafét och Bakfickan har öppet.  

Sista onsdagen för våren vi öpp-

nar 1 september igen.

Läs mer nyheter på ale.se.

EVENEMANG I ALE

>> Lör 12 juni
Sista Mötesplats ungdom för 

våren och vi välkomnar sommaren 

med en härlig fest! 

Disco och utomhuskonsert 

med bla. Broshan, Johnny & Stefan 

och Frida Lövberg. Mingel och 

vimmelfotografer! Drogfritt! 

Öppet till kl 23.00 denna kväll !

Du som pendlar till jobb eller stu-

dier är välkommen att vara med 

och påverka utvecklingen. Du ska 

bo minst 3 km från någon av de 

nya pendelstationerna och räkna 

med att använda pendeltågen när 

de är klara. 

Tis 15, ons 16 juni samt 22 och 

23 juni ordnar vi fokusgruppdis-

kussioner om parkeringsmöjlig-

heter i anslutning till kollektivtra-

fiken samt alternativa fordon, på 

kommunhuset i Nödinge. 

Vi bjuder på kaffe och enklare 

förtäring, samt en biobiljett som 

tack för besväret. 

Anmäl dig till Monica Rogsta-

dius, tfn 0704 13 98 14, 

monica.rogstadius@gmail.com.

Studien är ett samarbete mel-

lan Ale kommun, Västtrafik och 

Jernhusen.

Kommunfullmäktige sammanträder

Bland punkterna märks:

• Allmänhetens frågestund 

• Uppföljningsrapport 2,  

2010-04-30 

• Tilläggsanslag för finansiering av 

elevdatorer 

• Förköp av fastigheten Ale  

Älebräcke 1:24 

• Pensionspolicy för Ale  

kommun 

När:  21 juni kl 18.00.

Plats: A-salen Medborgarhuset Alafors

• Svar på motion från Jan A 

Pressfeldt (AD) om överföring 

av inbesparade medel från  

administrationen till grundsko-

lan och gymnasieskolan

Eventuellt inkomna motioner, 

interpellationer, frågor och med-

borgarförslag. 

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens förvaltning, tfn 

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

radioförening direktsänder på 95,4 MHz. Kommunfullmäktiges samman-

träden är  offentliga och du är välkommen att närvara.

Inga-Lill Andersson, ordförande.

SOMMARÖPPET PÅ ALE 

BIBLIOTEK, NÖDINGE

11 juni – 20 augusti
 

Måndag 10.00–19.00

Tisdag 10.00–15.00

Onsdag 10.00–19.00

Torsdag 10.00–15.00

Fre – sön Stängt

Biblioteken i Skepplanda, Surte 

och Älvängen har öppet till och 

med 1 juli.

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.

I sommar kör vi mötesplats sommar måndag–fredag kl 12.00–17.00 

(onsdag 15.00–21.00)

Kom och påverka

>> I veckan som gick såg alla Ales förstaklassare utomhusföreställningen ”A rose is 
a rose is a rose”  på  Ale gymnasiums bakgård. En musikteater som både lockade till 
skratt och funderingar.

>> Sofia Eriksson hade utlandspraktik när hon studerade på Ale gymnasium. >> Du som pendlar kan tycka till.

Sofia Eriksson från Göteborg läste 

på Samhällsprogrammet – IT 

Ekonom på Ale gymnasium och 

kom hem från sin utlandspraktik 

i Österrike, Amstetten i mars. Där 

arbetade hon i tre veckor på ett 

internationellt företag som heter 

Doka. I förra veckan tog hon stu-

denten och ser ljust på livet efter 

gymnasiet. 

  – Jag funderar på att läsa till civil-

ekonom med tyskainriktning för 

jag tror verkligen att man behöver 

ett tredje språk. Samtidigt hade 

det varit kul att läsa något inom 

media, eller TV. Det skulle vara 

roligt att intervjua folk framför 

Ale gymnasium har åter beviljats medel från EU för att skicka elever på 
arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. För eleverna täcks kostnader 
som flygresa, boende, försäkringar, lokala resor med mera av projektet.  
Ale gymnasium kommer att kunna sända elever till England och Öster-
rike under de kommande två läsåren.

kameran och så. Man måste ju ha 

roligt! säger Sofia.

I tvåan fick hennes klass göra en 

ansökan om att göra sin praktik 

utomlands, något som Sofia 

genast hoppade på. Först skulle 

en ansökan skrivas på engelska, 

och sedan följde en ganska knivig 

intervju. De fick välja mellan 

England och Österrike två av de 

utbyten Ale gymnasium har. Efter-

som Sofia läser tyska ville hon åka 

till Österrike. 

Förra veckan tog Sofia studen-

ten! Vi på Ale gymnasium önskar 

henne och alla er andra all lycka i 

framtiden!

Ales gymnasister erövrar Europa

Välkommen till Älvstrandsloppet

Missa inte tidernas första  
Älvstrandslopp/promenad – ett 
motionslopp där du själv väljer 
om du vill promera eller jogga. 

Den 15 juni kl 19.00 klipps bandet 

till en ny gång- och cykelväg, ca 

4 km mellan Nol och Älvängen. 

Idrottsföreningen Ale 90 och Rådet 

för Hälsa och Trygghet är arrangö-

rer. Kl 18.30 delas nummerlappar 

ut till både barn och vuxna och fina 

vinster lottas ut på numret vi målet 

i Älvängens Båthamn.

Tipspromenad för barn och vuxna 

längs promenadvägen. 

Avgift: 40 kr/person  80 kr/familj 

och 20 kr/skolungdom.

Avgiften inkluderar grillkorv, saft 

och kaffe och hälften av avgifterna 

går till vinster. 

Parkering vid pendelparkeringen 

i Nol eller vid Nols Folkets Hus.

Läs även på ale.se.


