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DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

NU ÄR DET DAGS FÖR ORTSUTVECKLINGSMÖTEN. Ortsutvecklingsmötena ska be-

handla viktiga frågor för orten och förmedla information till och från de boende i området i 

aktuella ämnen. Det är även ett tillfälle för invånarna att framföra lokala idéer och utveck-

lingsförslag till de kommunala politikerna. 

Har du frågor som du vill ska behandlas på mötet, skicka dem så att de är kommunen 

tillhanda senast sju dagar innan mötet. Skicka dem till Stefan Lydén, stefan.lyden@ale.se.

Säg din mening, kom till  

höstens ortsutvecklingsmöten!

Alafors 
Ortsutvecklingsmöte

Tid: 5 okt kl 19.00

Plats: Medborgarhuset i Alafors

Tema för kvällens möte:

-

erar?

från vägprojektet.

Välkomna hälsar Thor Eliasson, Åke Niklas-

son och Thore Skånberg

Starrkärr-Kilanda 
Ortsutvecklingsmöte. Tid: 6 okt kl 19.00. Plats: Missionshuset i Ryd

Tema för kvällens möte:

och informerar om det aktuella läget för brottsstatistiken

 Surte 
Ortsutvecklingsmöte

Tid: 6 okt kl 19.00

 

Tema för kvällens möte:

kommer att presenterar sin nya vision 

för Surte centrum. Var med och påverka 

med dina åsikter.

 

Välkomna hälsar Stina-Kajsa Melin, Len-

nart Dahl, Jessika Forsell och Jan-Åke 

Lindberg

Du hittar alla tider och teman på ale.se, politik och påverkan

Ny webbplats på fredag
PÅ FREDAG, DEN 1 OKTOBER, lanserar Ale 

kommun nya ale.se. 

- Strukturen är byggd ur användarens 

perspektiv. Det ska vara lätt att hitta det 

man söker, säger Karin Dickens, informa-

tionschef.

- Webben blir en allt viktigare del av vår 

kommunikation med medborgarna, och 

detta är ett led i vår strävan att göra vår 

information mer lättillgänglig, säger Karin 

Dickens, informationschef.

Under de första dagarna efter lansering-

en kan det saknas material på webbplatsen 

och vår sökfunktion kommer inte att fung-

era fullt ut förrän webbplatsen varit publik 

något dygn. Tills vidare rekommenderar vi 

vårt innehållsregister A-Ö för dig som inte 

hittar vad du söker.

Den gamla webbplatsen ale.se innehåller 

cirka 3 000 sidor. Det har varit ett omfat-

tande arbete att flytta materialet till en ny 

struktur. Men alla sidor följer inte med till 

den nya platsen. Samtidigt som strukturen 

förnyas sker också en gallring bland de sidor 

som samlats på webbplatsen. 

Vi vill veta vad du tycker!

Ale.se är till för dig som är alebo. Vi vill veta 

vad du tycker. Dina synpunkter hjälper oss 

att göra ett bättre jobb och forma en ännu 

bättre webbplats. Hör av dig med synpunk-

ter till synpunkten@ale.se. 

Du kvinna mitt i livet
”FRÅN ANDLÖSHET TILL ANDLIGHET” 

Ingegerd Thernström, sjukgymnast, om hur 

viktig andningen är för vårt dagliga liv. Det 

blir mingel och lite gott att äta till självkost-

nadspris. 

Tid: 11 okt kl 18.30–21.00 

Plats: Starrkärrs Församlingshem

Ett samarrangemang mellan Starrkärr-

Kilanda församling och Rådet för Hälsa och 

Trygghet

Ditt kompetenta barn
DEN KÄNDE DANSKE familjeterapeuten 

Jesper Juul föreläser om föräldraskap med 

utgångspunkt från sin bok ”Ditt kompetenta 

barn”. Ingen avgift

Tid: 11 okt kl 19.00–21.00

Plats

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDER i medborgarhuset i 

Alafors den 25 okt, 1 nov, 29 nov och 13 dec. 

Välkommen!

EVENEMANG

29 sep Arbetets söner och döttrar 

 Glasbruksmuseet, kl 19.00

29 sep  Spisa Strindberg - min middag 

med August. Ale gymnasium kl 

19.00

30 sep, 28 okt, 29 nov 

 Lunchkonsert Ale gymnasium

2 okt  Danny och det vida blå havet.  

 Pjäsen spelas utvalda dagar  

 mellan den 2–23 okt.  

 Pelarteatern, Alafors

2 okt  Släktforskarhjälp, på Ale biblio-

tek, Nödinge, kl 10.30 - 13.00

5 okt, 12 okt, 19 okt, 26 okt, 2 nov   

  Bebis-sagostunder, på Surte 

bibliotek, för barn 4–8 måna-

der,  start 5 oktober 10.30.

6 okt       Quiz! Frågesport på Ale biblio-

tek Nödinge 19.00

7 okt    Visor från mormors trädgård.  

 Glasbruksmuseet, kl 18.00

12 okt    Röda rummet, Surte kulturhus, 

kl 19.00. Boktips och fika

Du hittar alla evenemang på ale.se

Mötesplats ungdom i Ale
VÄNDER SIG TILL UNGDOMAR mellan 

12-20 år, vi kör varje onsdag och lördag kl 

17.00–21.00 med inspiration, aktiviteter, 

Nödinge.

 

Onsdag den 29 september

Sök projektpengar! Leader är här och infor-

merar hur du ska göra för att söka pengar till 

din idé! Studiecirklar: Läxhjälp, skrivarkurs, 

breakdance, replokaler, data för rädda, 

studio och inspelningskurs (ny!)

 

Lördag den 2 oktober

Showgänget presenterar rockmusikalen 

RENT. Kl 16.00 och 18.00 i teatern. Biljetter 


