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September

PROMENAD I RISVEDEN 
Vandra i Risveden–Kroksjön och 

upplev utsikt och Klockgentiana 

som blommar vid sjön. En ca 4 

timmars vandring. Guide Leif 

Danielsson, tfn 0706 03 67 01. 

Samling Forsvallen, Skepplanda 

för vidare transport med egna 

bilar. Glöm inte fika! 

>> Lör 11 sep kl 10.00.

Läs mer nyheter på ale.se

EVENEMANG I ALE

Föräldrakurs 
Lär dig tackla vardagen med bar-
nen och dela dina erfarenheter 
med andra på en föräldrakurs. 

Nu kör vi utbildningen COPE för 

föräldrar till barn mellan tre och 

nio  år i Ale. Du får olika verk tyg 

för att förstå barns beteende, från 

uppmuntran till hur du före bygger 

konflikter. Det kostar inget och vi 

bjuder på fika. 

Om du behöver barnpassning för 

barn mellan tre och nio år har vi 

ungdomar från gymnasiets barn-

och fritidsprogram här som passar 

ditt barn under kursen. 

Anmälan skickas till Ale kommun, 

Birgitta Fredén, 449 80 Alafors eller 

mail till birgitta.freden@ale.se;  

anita.osterberg@skola.ale,  

tfn 0303 33 01 63 eller  

anna-carin.gunnarsson@skola.ale.

se, tfn 0303 33 01 61.

Start: tis 14 sep kl 17.30 samt föl-
jande tio tisdagar kl 17.30–19.30.

Plats: Bohusskolan

Vi påbörjar nu arbetet med att 

bygga gång- och cykelväg längs 

Norra Kilandavägen, mellan Fyr-

klövergatan och Lövängsvägen, i 

Nödinge. I projektet ingår också 

att bygga en ny busshållplats 

väster om Lövängsvägen. Det blir 

en hållplats med mittrefug som 

ska fungera som hastighetsdäm-

pande åtgärd. På den aktuella 

Tack!
Äldreomsorgen och funk-

tionshinderområdet vill 

tacka alla sommarvikarier 

och feriearbetare för en 

mycket fin insats i sommar.

SAGOSTUNDER 

På Surte bibliotek har vi sagostun-

der hela hösten. Nu börjar vi med 

Drak-onsdag! 

Varannan onsdag, ojämna 

veckor, kl 14.30 är lediga barn och 

föräldrar välkomna till Surte bib-

liotek. Stanna och fika för 10 kr.

>> Start 15 sep kl 14.30,  
       Surte bibliotek.

Länsman Lundgrens backe 

(åkersliden) i Skepplanda

Starta vandringen vid Skepplanda 

Hemvärnsgården eller Hembygds-

gården och vandra den smala sti-

gen ner till Hembygdsgården eller 

upp till Hemvärnsgården så får 

den som vill åka pansarbil tillbaka. 

Öppet mellan kl 11.00 och 15.00.

Arrangör: Skepplanda hemvärns- 

och kulturförening och Skepp-

landa hembygdsförening. 

Kontakt: Gunnar Ringholm tfn 

0303 33 88 31, Göran Johansson 

tfn 0303 33 81 94, 0703 73 71 50.

Medeltida klövjestigen i Hå-

landa Socken

Vandra 1 km på den gamla med-

eltida klövjestigen mellan Lödöse 

DU KVINNA MITT I LIVET

Välkommen till en kväll med  välgörande friskvård för själen i Starrkärrs 

Församlingshem.  

Att vara närvarande i nuet. Gun Svensson, legitimerad psykotera-

peut och mindfullnessinstruktörpratar om ”Att vara den man är ur ett 
mindfullnessperspektiv”. Mingel och mat till självkostnadspris. Ingen 

föranmälan krävs. 

Samarr: Starrkärr-Kilanda Församling och Rådet för Hälsa och Trygghet.

>> Mån 6 sep kl 18.30-21.00.

Kulturarvsdagen 2010

och Skara. Medtag kaffekorg! 

Hembygdsföreningen guidar. 

Start 1 km norr om Livered, vid 

vägen mot Gräfsnäs. Parkering 

vid Gamla Krogen. Guidning kl 

12.00, 13.00 och 14.00. Arrangör: 

Hålanda Hembygdsförening.

Kontakt: Christer Damm tfn 0303 

33 84 16, 0736 19 63 41.

Vägar och stigar i Prästalunden

Guidad rundvandring i Prästalun-

den med start vid Starrkärr-Kilan-

da Hembygdsmuseum.  

Guidning kl 10.00, 12.00 och 14.00. 

Arrangör: Starrkärr-Kilanda  

Hembygdsförening.

Kontakt: Gerhard Andersson  

tfn 0303 33 72 51, 0709 31 73 15. 

Ale fritidsbusskort

Tyvärr har Ale fritidsbusskort blivit 

försenade på grund av fel giltlig-

hetsdatum. Vi återkommer med 

mer information i nästa veckas 

kommunsida och på ale.se.

Ny cykelväg i Nödinge
sträckan kommer hastigheten att 

sänkas till 50 km/h. Vi beräknar att 

vara färdiga i början av december.

Kontaktperson Markbygg:

Magnus Nordmark

0739 17 04 04

Kontaktperson Ale kommun:

Jesper Gustafsson

0303 37 13 01

MÖTESPLATS UNGDOM

På lördag hjälper vi er som vill 

vara med i en filmtävling. Kom 

och prata med oss så berättar vi 

mer om denna!

Pröva våra nya spännande 

aktiviteter eller kom bara och ta 

en kopp kaffe och häng!

>> Ons 1 och lör 4 sep  
kl 17.00–21.00.

Gå en guidad rundvandring i Prästalund den 12 september.

Passa på och besök Ales kulturarv den 12 september på kulturarvsdagen.


