
 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                              

Oktober

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

NU ÄR DET DAGS FÖR ORTSUTVECKLINGSMÖTE I NOL OCH BOHUS. 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.

ORTSUTVECKLINGSMÖTE I BOHUS Tid och plats: 19 okt, servicehuset kl 19.00.

På dagordningen: Vad har hänt sen sist? Bohus Centrum, vad kommer att hända, vad 

har hänt? Alebyggen informerar. Kaffe och bulle serveras. Välkomna! Rolf Engström, Len-

nart Dahl och Lisa Forsberg 

ORTSUTVECKLINGSMÖTE I NOL Tid och plats: 19 oktober kl 19.00, Folkets Hus Nol

Ämne: Byggnation i ”Brandsbobergen”. Kom och lyssna på Ann-Marie Carlsson från 

kommunens samhällsplaneringsavdelning som redovisar tidiga tankar och idéer om 

hur Brandsbobergen kan bebyggas. Kaffe o bulle serveras. Välkomna! Lars-Ove Hellman, 

Rose-Marie Fihn och Ing-Marie Torstensson

Säg din mening, kom till höstens  

ortsutvecklingsmöte i Bohus och Nol!

EVENEMANG
Kommunfullmäktige
Tid och plats: Medborgarhuset i Alafors

25 okt, kl 18.00

för Utbildnings- och kulturnämndens 

utbildningsverksamheter, Ale gymnasium 

och Lärcentrum Komvux

-

der vid Vikadamm

Ale kommun och dess bolag samt helårs-

prognos

folkhälsoarbete i kommunen

Föredragningslistan finns på medborgar-

Kungälvs närradioförening direktsänder på 

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Plugga på Komvux i vår
VI ERBJUDER FÖLJANDE KURSER 2011

Familjehuset har flyttat
FAMILJEHUSET, MED BLAND ANNAT 

-

samma som tidigare.

Tyck till om nya ale.se
FÖRRA VECKAN LANSERADE Ale kommun 

nya ale.se. Vi är intresserade av att veta vad 

du tycker! Delta i ett användartest, kom och 

testa vår webbplats på medborgarkontoret 

i Nödinge. 

Ring eller maila om du är intresserad 

frida.rydeling@ale.se.

Mötesplats ungdom i Ale

VÄNDER SIG TILL UNGDOMAR mellan 

kl 17.00–21.00. Inspiration, aktiviteter, 

studiecirklar, workshops, konserter, 

evenemang med mera.  Vi finns på Ale 

gymnasium i Nödinge.

Onsdagen den 13 oktober

-

dance, replokaler, data för rädda, studio 

och inspelningskurs. 

Lördag den 16 oktober

Konstkoll och Mötesplats ungdom kl 

17.00–21.00. Tillverka, bygg, var kreativ, 

pyssla, måla, you name it! HBTQ-grupp i 

 

Mötesplats ungdom är ett samarbets-

Tillsammans mot droger, Löftet! Unga ar-

Författarbesök – Peter Gissy 

HÖSTENS FRUKOSTGÄST ÄR -

deckare, senast Vit sorg och Diagnos 

- gisslan. Tid och plats: Ale bibliotek, 

Barnbokens dag

TEMA: DRAKAR OCH DINOSAURIER. 

Tid och plats: Lördagen den 20 nov kl 

Fru Mozart, opera i Ale

OPERA I ALE, 

akter. Arr Teaterföreningen i Ale, ABF. Tid 

och plats: 27 okt kl 19.00, Teatern, Ale 

Lunchkonsert, gymnasiet

LUNCHKONSERT MED musikelever på 

Alegymnasium.  21 okt, 18 nov, 29 nov

Sök Ales kulturstipendium

NU KAN DU ELLER DIN organisation 

söka Ale kommuns kulturstipendium för

2010. Ansökan ska vara oss tillhanda 

senast den 20 oktober. Läs mer på ale.se.

Du kommer att träffa oss livsmedelsinspek-

törer som arbetar i Ale kommun. Vi kommer 

bland annat att berätta om märkning och 

presentation eftersom livsmedelsverkets 

konsumentunder sök ning visar att konsu-

menterna tycker att märkning är viktigt och 

de känner sig ofta lurade.  

Våra programpunkter är:

-

rådet

kraven på märkning och presentation. Hur 

berörs din verksamhet?

och hur ofta ni får besök av en inspektör.

och kontrollmyndighet.

Informationsträffarna erbjuds vid föl-

jande tillfällen: 

Lokal: A-salen i Medborgarhuset, Alafors. 

Övrigt: Informationsträffen är öppen för 

alla livsmedelsföretagare. Intresseanmälan 

Intresseanmälan är inte bindande. För frågor 

Informationsträffar om livsmedelskontroll i Ale 
DU SOM ÄR LIVSMEDELSFÖRETAGARE i Ale kommun inbjuds till en informationsträff 

med aktuell information om livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen. 

Ny katalog för Ale gymnasium finns ute från och med den 15 oktober! Håll utkik på din 

skola eller ladda ned den på www.alegymnasium.se.


