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Läs mer nyheter på ale.se.

EVENEMANG I ALE

>> Bildläraren Eleonor Holst tillsammans med sina elever, Angelica Przybyl,  
Malin Ahlenius, Felicia Löwerdahl och Beatrice Berggren.

Väggmålningen som skapats av 

fyra andraårselever på Estetiska 

programmet är ett uppdrag från 

Ale kommun för att pigga upp 

Medborgarhuset i Alafors. Motivet 

skulle ha något med Ale att göra.

 – Målningen är en poetisk sam-

manblandning av olika saker som 

Ale står för, med utgångspunkt 

i geografin, älven, vägen och 

Hisingen på andra sidan, berättar 

Eleonor.

 – På målningen finns Bohus fäst-

ning, glasbruksmuseet, Arose-

En väggmålning i Ivar Arosenius anda kan numera beskådas i Medbor-

garhuset i Alafors. Fyra elever från Ale gymnasium har, tillsammans 

med sin bildlärare, formgivit och målat en vägg med Ales kulturarv 

som inspirationskälla. 

nius Lillan och hällristningar från 

Skepplanda och Alvhem, fortsätter 

Beatrice.

De har tagit reda på mycket av 

Ales historia inför skissarbetet som 

skedde på skolan under våren och 

själva målningen tog ungefär två 

dagar att göra.

 – Man känner sig stolt över att få 

göra en sådan här offentlig grej, 

som alla kan se, berättar Ang-

elica och får medhåll av de andra 

tjejerna.

Väggmålning i Medborgarhuset

Studenter får  
bokpremier 
På Ale gymnasiums studentav-

slutning uppmärksammades 

vissa studenter lite extra. De fick 

Utbildnings och kulturnämndens 

bokpremier:

Jenny Kajraluoto BF3a

Anna Röding ES3a

Marcus J Himmelman HG3

Oana Tincovan OP3a

Magdalena Röding MP3a

Johan Karlsson NV3a

Malin Sandberg SP3a

Emelie Persson SP3b

Filip Hesslund TE3a

Bokpremium i Tyska

Emelie Sahlberg NV3a

Sofia Eriksson SP3a

Viktor Fredriksson SP3b

Trimor Huskaj Sp3b

Stipendium från Jan Eriksson  

minnesfond

Malin Alvemyr  NV3a

Du som kommer att medverka i 

enkäten till hösten kan vara med 

och påverka framtiden för ungdo-

marna i Ale.

Förra gången man genomförde 

LUPP var 2007 och resultatet av 

detta blev bland annat Mötesplats 

Ungdom och fria busskort. Enkä-

ten visade att det var något som 

Ales ungdomar saknade.

Syftet med undersökningen 

MÖTESPLATS SOMMAR
Tisdagen den 15 juni sätter  

Mötesplats Sommar igång! 

Vi kommer ha olika aktiviteter 

varje vardag i nio veckor framåt. 

 

>> Mån–Tis kl 12.00–17.00,  

Ons kl 16.00–21.00,  

Tor–Fre kl 12.00–17.00.

Klubbkortet finns att köpa på 

Bakfickan, Biblioteket i Nödinge 

eller hos Milla och Paula på MPU. 

20 kr kostar det och man får en 

limited edition t-shirt med! 

Vi ses i sommar!

REPSLAGARMUSEET
Konst som värmer med Göran 

Landahl. Färgsprakande, lekfulla 

oljor och akvareller. Konst som 

både värmer och gör en glad.

>> Vernissage sön 13 juni kl 13.00.

Fri entré Älvängen. Pågår till 11/7.

Musikfestival i spännande miljö. 

>> Fre 18–sön 20 juni.

Fre: 

kl 18.00 Rebaroque, 21.00 Winduo

Lör: 

kl 14.00 Romantisk lunchkonsert, 

17.00 Kammarkonsert,  

19.00 Bröllopet – Miniopera

Vad tycker ungdomarna i Ale?
Snart kommer kommunen att genomföra en enkät till alla Ales ungdo-

mar som går i åttonde klass och andra året i gymnasiet. Till hösten är 

det dags för ungdomsstyrelsens LUPP – Lokal uppföljning av ungdoms-

politiken igen. 

är att kartlägga hur unga i Ale 

mår, tycker, tänker och känner. 

Med denna vetskap ska rele-

vanta insatser kunna göras för att 

förbättra och utveckla arbetet för 

välmående och stolta ungdomar i 

Ale kommun. 

Målet är att med gott samvete 

och med ungdomar involverade i 

processens alla led, göra Ale kom-

mun till en bra ungdomskommun.

Sön: 

kl 11.00 och 13.00 James Holling-

worth, kl 15. 30 - 20.00 Temilia 

stråkkvartett och Marit Bergman.

Beställ biljetter via SMS/ tfn:  

0707 32 02 31, eller mail:  

johan.dahlback@hb.se.

SOMMARFESTIVAL PÅ MAURITZBERG

>> Marit Bergman

ALE VIKINGAGÅRD
Kom till Ale vikingagård i sommar 

och träffa vikingar, tova ull, kasta 

spjut, baka bröd och mycket mer.  

Vi har öppet från och med tis 29 

juni, tis–sön kl 10.00–17.00 fram 

till sön 15 aug samt helgerna 

21–22, 28–29 aug. Lör 17/7 är 

vikingagården abonnerad!

Detaljplan över rubricerat område 

har utarbetats och finns utställd 

för granskning från och med den 

17 juni till och med den 29 juli 

2010. Detaljplanen har tidigare 

varit föremål för samråd och pro-

gramsamråd.

Planområdet är ca 50 hektar stort 

och ligger omedelbart sydväst om 

Starrkärrsvägen och i anslutning 

till Aroseniusskolan och Maden-

området i Älvängen.  

Detaljplanen finns utställd för 

granskning under tiden den 17 

juni till den 29 juli 2010 på föl-

jande platser:

• Medborgarkontoret, Nödinge 

• Kommunhuset, Miljö- och 

byggförvaltningen, Alafors

• Älvängens bibliotek (sommar-

stängt från och med 2 juli)

• www.ale.se -> Bo och Bygga -> 

Detaljplanering -> Pågående 

planer

Upplysningar om planförslaget 

lämnas av planarkitekt Henrik 

Olsson tfn 0303 37 13 05, henrik.

olsson@ale.se. och stadsarkitekt 

Måns Werner tfn 0303 33 03 22. 

Synpunkter framförs skriftligt till 

Miljö- och byggnämnden i Ale 

kommun, 449 80 Alafors, senast 

29 juli 2010. Den som inte framfört 

skriftliga synpunkter senast under 

utställningstiden kan förlora rätt-

ten att senare överklaga beslutet 

att anta planen.

Miljö- och byggnämnden.

Detaljplan för Kronogården


