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September

Kommunfullmäktige
FULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i med-

borgarhuset i Alafors den 27 sep, 25 okt, 1 

nov, 29 nov och 13 dec. Välkommen!

Du hittar fler nyheter på ale.se!

EVENEMANG I ALE

Lär dig babymassage
BABYMASSAGE FÖRDJUPAR och stärker 

banden mellan dig och ditt barn. Under 

hösten erbjuder vi en kurs i babymassage 

med träff 1 gång i veckan (totalt sex ggr). 

Kursen leds av Birgitta Liljeqvist, sjuksköter-

ska och instruktör i babymassage. Lämplig 

ålder är ca 1-6 månader. Anmälan senast en 

vecka före kursstart på tfn 0704 61 08 41. 

Pris 350 kr inkl material. Kursstart 7 oktober, 

kl 12.00-13.00, Älvängens missionskyrka. 

FÖREDRAG OM SKEPPLANDA KYRKBY 

Marie Odenbring Widmark berättar om 

byns och området kring kyrkans föränd-

ring. 

Fika, inträde 40 kr

>> Tor 16 sep kl 19.00, 

Skepplanda bibliotek

KULTURARVSDAGEN 2010

Passa på och besök Ales kulturarv den 12 

september på kulturarvsdagen!

Länsman Lundgrens backe (åkersli-

den) i Skepplanda. Starta vandringen 

vid Skepplanda Hemvärnsgården eller 

Hembygdsgården och vandra den smala 

stigen 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 kul-

turförening och Skepplanda hembygds-

förening. Kontakt: Gunnar Ringholm tfn 

0303 33 88 31, Göran Johansson tfn 0303 

33 81 94, 0703 73 71 50.

Medeltida klövjestigen i Hålanda 

Socken

Vandra 1 km på den gamla medeltida 

klövjestigen mellan Lödöse 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 Hembygdsför-

ening. Kontakt: Christer Damm tfn 0303 

33 84 16, 0736 19 63 41.

Vägar och stigar i Prästalunden

Guidad rundvandring i Prästalunden med 

start vid Starrkärr-Kilanda Hembygdsmu-

seum. Guidning kl 10.00, 12.00 och 14.00. 

Arrangör: Starrkärr-Kilanda Hembygds-

förening. Kontakt: Gerhard Andersson tfn 

0303 33 72 51, 0709 31 73 15.

Du som är tonårsförälder
NU STARTAR, TONÅRS-COPE, en föräldra-

kurs på nio träffar med start den 30 sep kl 

17.30-19.30 i Aroseniusskolan. Vi diskuterar 

bland annat: Hur jag får min tonåring att 

lyssna? Vilka regler vi vill ha i familjen? 

Hur får man mindre tjat och bråk hemma? 

Vad kan jag göra för att inte bli arg på min 

tonåring? 

Kursen leds av COPE- handledare Eva 

Gundahl och Marie Albinsson. Vi tittar på 

korta filmavsnitt och diskuterar utifrån 

dessa. Varje lektion bygger på en strategi.

Anmäl dig senast den 24 sep till  

eva.gundahl@ale.se, birgitta.freden@ale.se. 

eller till marie.albinsson@skola.se.

Är du orolig?
ÄR DU BEKYMRAD över din eller någon 

anhörigs alkoholdrickande eller droganvän-

dande? Då kan du vända dig till en kurator 

med lång erfarenhet av arbete med dessa 

frågor. Ring tfn 0303 33 0 7 74 eller 0737 73 

12 68 mån, tis och tor kl 13.00-15.00. 

Kort väntetid för personligt besök. Du 

kan vara anonym. Missbruksenheten, be-

söksadress Brattåsstigen 6, Surte

Samråd om trafikplan  

för Ale kommun
EN NY TRAFIKPLAN innehållande en 

hastighetsplan, en trafiksäkerhetsanalys 

samt en analys av gång- och cykelvägar och 

skolvägar har tagits fram och finns utställd 

för samråd från och med den 6 september 

till och med den 4 oktober. 

Syftet med trafikplanen är bland annat 

att öka trafiksäkerheten, funktionsindela 

trafiknätet och föreslå en hastighetsplan.

Trafikplanen används som planerings-

stöd av kommunens handläggare. I trafik-

planen finns åtgärdsförslag för trafiksäker-

hetsåtgärder inom kommunens tätorter.

Trafikplanen finns utställd för samråd under 

tiden 6 sep-4 okt 2010 på

tors kl 08.00-16:30, tis kl 08-18, fre kl 08-16

-

ningen, Alafors. Mån-tor kl 08.00-16.00, fre 

kl 08.00-15.30

Trafikplanen finns även tillgänglig på ale.se

Synpunkter skickas skriftligt till Miljö- 

och byggnämnden i Ale kommun, 449 80 

Alafors, senast den 4 okt 2010. 

För mer information kontakta trafikin-

genjör Sara Johansson på tfn 0303 33 03 20 

eller sara.johansson@ale.se.

Fritidskort för elever i Ale
DU ELEV SOM ÄR folkbokförd i Ale kom-

mun (åk 7-9) och går i skolan utanför 

kommunen kan hämta ett Ale fritidskort på 

barn- och ungdomsförvaltningen, Ledetvä-

gen 6, Alafors under v 37. För gymnasieele-

verna finns korten att hämta på Medborgar-

hämta korten följande tider:

Vänligen respektera tiderna för hämtning av 

kort. Korten lämnas endast ut vid uppvi-

sande av giltlig identitetshandling.

För mer information kontakta skolkorts-

ansvarig åk 7-9 tfn 0303 33 00 92,  ansvarig 

gymnasieeleverna 0303 33 07 21

Stöd till vuxna barn  

med dementa föräldrar
I OKTOBER STARTAR en anhöriggrupp för 

vuxna barn vars förälder har någon form av 

demenssjukdom. Vi träffas vid fyra tillfällen 

under hösten – på kvällstid. Träffarna ger 

möjlighet att få mer kunskap om demens 

och vilket stöd och hjälp som finns att få, 

men också för att utbyta tankar och funde-

ringar med andra. Är du intresserad av att 

delta? Hör av dig till Ann-Marie Thunberg 

tfn 0303 37 12 54 eller 0737 73 12 54. 

Välkomna till Ale gymnasium!
SEDAN TVÅ VECKOR TILLBAKA har Ale gymnasium återigen fyllts med elever efter sommar-

lovet. Vissa kommer tillbaka till kända ansikten och lokaler. För andra är det nytt och spän-

nande, en ny värld och en ny fas i livet.

-

skapliga programmet på Ale gymnasium. I tre år ska de utvecklas och växa till nybakade 

studenter. 

David Nejman, Louise Paulsson och Hanna Gustafsson är nya studenter på Ale 

gymnasium

Hur får du din tonåring att lyssna? 

Kom till kursen, Tonårs-COPE.

  LÄS MER OM HANNAS, DAVIDS OCH LOUISES FÖRVÄNTNINGAR OCH AMBITIONER PÅ ALE.SE!


