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Augusti

ALE BIBLIOTEK

Längre öppettider på Ale biblio-

tek, Nödinge 

Från och med måndag 23 

augusti återgår vi till ordinarie 

öppettider: 

Måndag  kl 08.30–19.00 

Tisdag  kl 08.30–19.00 

Onsdag  kl 10.00–19.00 

Torsdag  kl 08.30–19.00 

Fredag  kl 10.00–15.00 

Lördag kl 10.00–14.00 (från 4 

september).

Vindkraft i Ale – Vad tycker du?

Kommunfullmäktige

VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 

sammanträden. Alla möten sker i 

medborgarhuset i Alafors.  

Mötena sker den 27 sep, 25 okt, 1 

nov, 29 nov och 13 dec.

Läs mer nyheter på ale.se

Planförslaget kommer att pre-

senteras och diskuteras vid ett 

allmänt möte:

• 31 augusti 2010, kl 18.30,  

Medborgarhuset, Alafors

Vindbruksplanen är utställd för 

granskning till och med 14 sep-

tember 2010 på följande platser:

• Medborgarkontoret, Nödinge

• Kommunhuset, Alafors

• Kommunens webb-

plats: www.ale.se>Bo och 

bygga>Översiktsplanering

Den som har synpunkter på 

förslaget till vindbruksplan för 

Ale kommun kan enligt plan- och 

bygglagen (PBL) 4:6 framföra 

dessa skriftligen senast den 

14 september 2010 till: 

Ale kommun, Kommunstyrelsen, 

449 80 Alafors.

Upplysningar om översiktsplanen 

lämnas av Ann-Marie Carlsson, 

Samhällsplaneringsavdelningen,  

tfn 0303 33 03 25, 0704 32 03 25 

Kommunstyrelsens förvaltning

Efter mötet kommer Ale Elförening att presentera sina tankar om vind-
bruksprojekt.

EVENEMANG I ALE
Kungörelse 

Utställning 

Detaljplan för bostäder inom 

Alvhem 1:29, Ale kommun, 

Västra Götalands län.

Ale kommun genomför utställ-

ning, enligt Plan och bygglagen 

5 kap 23 § över förslag till detalj-

plan för bostäder inom Alvhem 

1:29. Planområdet ligger ca 1,5 

kilometer öster om Alvhem. 

Syftet med detaljplanen är att 

skapa möjligheter till byggna-

tion av ca 20 bostäder fördelade 

på friliggande villor och parhus 

uppdelade i två områden på 

vardera sidan av befintlig väg 

som går genom området. 

Detaljplanen finns utställd för 

allmän granskning i Medborgar-

kontoret, Nödinge och Kom-

munhuset, Miljö- och bygg-

förvaltningen, Alafors samt på 

kommunens hemsida; ale.se>Bo 

och bygga>översiktsplanering.

Eventuella synpunkter framförs 

skriftligt till Miljö- och byggnämn-

den, Ale kommun, 449 80 Alafors, 

senast den 24 september 2010. 

Upplysningar om planen lämnas 

av handläggare Bo Harlén  

tfn 031 50 71 20. Det är endast 

skriftliga synpunkter som kan 

ligga till grund för rätten att 

överklaga efter det att detaljpla-

nen antagits. 

Miljö- och byggnämnden

PROMENAD I RISVEDEN

En fyra timmar lång vandring 

i Risveden- Kroksjön. Upplev 

utsikt och Klockgentiana som 

blommar vid sjön. Bra skor eller 

stövlar krävs för den delvis oba-

nade terrängen. Glöm inte fika!

Guide är Leif Danielsson. Sam-

ling Forsvallen, Skepplanda för 

vidare transport med egna bilar. 

>> Sön 26 sep kl 10.00.

AKVARELLMÅLARNA

En samlingsutställning med 

Skepplanda akvarellmålare

>> Vernissage sön 29 aug kl 

13.00. Fri entré.

Repslagarmuseet i Älvängen

Basutställningar om bland annat 

Repets historia från stenålder till 

nutid,  Ivar Aroseniusrummet. 

Tillfälliga utställningar. Guidade 

visningar med repslagning på 

de gamla maskinerna. Kafé och 

souvenirbutik

>> 29 aug–26 sep. Öppet: Tis–

fre samt sön kl 10.00–16.00.

MÖTESPLATS UNGDOM

Nu sparkar vi igång Mötesplats 

ungdom inför hösten igen! Vi har 

saknat er alla och vill att ni kom-

mer den 1 sep till Ale gymna-

sium. På lördag den 4 sep hjälper 

vi er som vill vara med i en 

filmtävling. Kom och prata med 

oss så får ni veta mer! Välkomna 

att pröva våra nya spännande 

aktiviteter eller kom bara och ta 

en kopp kaffe och häng!

>> Ons 1 sep kl 17.00–21.00.

Nu startar utskicket av röstkorten till valet. Röstkorten skickas ut under 

perioden 23–31 aug till alla röstberättigade. På röstkortet står vilket 

valdistrikt du tillhör och var din vallokal ligger. Röstkortet behöver du om 

du väljer att förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som 

helst i hela landet. Se en komplett lista på www.val.se. Mer information 

kommer i nästa nummer av Alekuriren.
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