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EVENEMANG

Ortsutvecklingsmötena behandlar 

viktiga frågor för orten och förmedlar 

information till och från de boende i 

området i aktuella ämnen. De är även 

ett tillfälle för invånarna att framföra 

lokala idéer och utvecklingsförslag till 

Alvhem och Nödinge  
– ortsutvecklingsmöte

Nödinge 
Ortsutvecklingsmöte

Tid  28 okt kl 19.00

Plats Ale gymnasium, musiksalen

Tema för kvällens möte

• Nybyggnation Äpplegårdens för-

 skola, äldreboende Klockarvägen. 

 Alma Delic, projektledare, och Eva  

 Saletti, äldreomsorgschef, Ale  

 kommun.

• Kaffe och bulle

• Bana Väg i Väst, Göteborg–Trollhät-

 tan. Lennart Dagé, övergripande 

 projektledare, Bana Väg i Väst.

• Avfall, återvinningsstationer och 

 Sörmossen. Lars-Olof Segerdahl,  

 renhållningschef, Ale kommun.

Välkomna hälsar Sven Pettersson, Lars-

Erik Carlbom och Dennis Ljunggren.

Alvhem
Ortsutvecklingsmöte

Tid  28 okt kl 19.00

Plats  Klubbstugan, Gläntevi

Tema för kvällens möte

•  Fokus på Alvhems unika natur – Älv-

stranden i allmänhet och Hajs sjö 

i synnerhet. Vi har bjudit in Jesper 

Mårtensson och Ola Sjöstedt från 

BanaVäg i Väst, som arbetar med de 

så kallade strandängarna, för att be-

rätta om möjligheter och utveckling 

när det gäller de unika naturvärdena.

• Möjlighet att väcka nya frågor,

 eller damma av gamla.

Välkomna hälsar Peter Ohlsson, Ro-

land Wall, Willy Köhlborg.

MÖTESPLATS UNGDOM – TREDJE RUM-

MET, bandet med allt och lite till. Biljetter 

hämtas innan på Nödinge bibliotek, i dörren 

10 kr. Studiecirklar som vanligt. >> Ons 20 

okt kl 17.00–21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

MÖTESPLATS UNGDOM – RUSH OF EU-

PHORIA, releaseparty! Projektet avslutas, 

skivan släpps denna kväll. Live, mingel, mu-

sik. Räkna med en grym lördag! >> Lör 23 

okt kl 17.00–21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

FRU MOZART – EN OPERA I TVÅ AK-

TER. Göteborgsoperan i Ale, en musiktea-

terpjäs i två akter. Arr Teaterföreningen i 

Ale, ABF. >> 27 okt kl 19.00, Teatern, Ale 

gymnasium, Nödinge. Pris 150 kr.  

KULTURSKOLANS HÖSTKONSERT. Kul-

turskolans elever bjuder på härliga fram- 

trädanden. Sång, musik, bild och anima- 

tion. Insamling till Världens Barn. Fikaför-

säljning från 18.30. >> tor 28 okt kl 19.00. 

Teatern Ale gymnasium, Nödinge. Fri entré.

BEBISSAGOSTUND. Fem tisdagar med 

start den 9 nov. Vi läser, ramsar och fikar till-

de kommunala politikerna. 

 Har du frågor som du vill ta upp på 

mötet, skicka dem till kommunen se-

nast sju dagar innan mötet till Stefan 

Lydén, e-post stefan.lyden@ale.se.

sammans. Anmälan senast 1 nov till tel 0303 

33 02 16 eller e-post bibliotek@ale.se. >> Tis 

9 nov kl 10.00, Ale bibliotek, Nödinge.

LUNCHKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM.

Lunchkonsert med musikelever på Ale 

gymnasium. >> 21 okt, 18 nov, 29 nov 

kl 13.30, Röda scen,  Ale gymnasium, 

Nödinge.

Vi flyttar och bygger om hållplatsen 

vid Älvängens vårdcentral
Inom kort börjar vi bygga ett nytt 

hållplatsläge vid Älvängens vårdcen-

tral. Hållplatsen kommer att flyttas 

från Tolleredsvägen till Göteborgs-

vägen. Här kommer vi att bygga en 

timglashållplats med en gångpassage 

norr om infarten till vårdcentralens 

parkering. Detta innebär att hållplat-

sen tillgänglighetsanpassas och att 

den kommer ligga bättre med hänsyn 

till ingången till vårdcentralen. Det 

kommer också att innebära att vi får 

ner hastigheten på Göteborgsvägen. 

Under byggnationen kommer bussar-

na att gå som vanligt från nuvarande 

hållplatsläge. När arbetet pågår kom-

mer det att vara trångt vid arbetsplat-

sen och om det finns möjlighet att ta 

annan väg rekommenderar vi det.

Kap Verdebesök 

på Ale gymnasium
Under veckorna 42 och 43 har Vård- 

och omsorgsprogrammet på Ale 

gymnasium besök från Kap Verde. 

Åtta elever och två lärare kommer för 

att besöka Ale gymnasium, ta del av 

hur skola och undervisningen ser ut i 

Sverige samt besöka hemvård, äldre-

boenden, korttidsplatser och besöka 

regionsjukvården. 

 Tidigare i år har två lärare och åtta 

elever från Ale gymnasium varit på 

Kap Verde och gjort studiebesök på 

skolor och sjukvårdsinrättningar där. 

Åtta Aleelever var på  Kap Verde tidigare i år.

Ale gymnasium finns på Gymnasie-

dagarna, Svenska mässan, i monter 

F02:22. Kom och prata med oss! Vi 

finns på plats hela dagarna.

Tisdag 19 oktober kl 08.30–20.00

Onsdag 20 oktober kl 08.30–20.00

Torsdag 21 oktober kl 08.30–18.00

Katalog på www.alegymnasium.se.

Gymnasiedagarna 19–21 oktober

Välkommen till Ale 

vuxenutbildning

Vi erbjuder följande kurser 2011

Grundkurser

• Engelska

• Matematik

• Samhällskun-

 skap

• Svenska

• Svenska som 

 andra språk

• Sfi

Gymnasiekurser

• Engelska A, B, C

• Matematik 

 A, B, C, D

• Samhällskun-

 skap A 

• Svenska B

• Svenska som 

 andra språk B

• Historia A

• Biologi B

• Fysik B

• Kemi B, Kemi

 breddning

• Naturkunskap A, B

• Psykologi A

• Religion A 

• Datorkunskap

Sista ansöknings dag 15 november. 

Terminstid 24 januari–10 juni. För mer 

information se webbplatsen www.ale.

se/komvux eller ring, tel 0303 33 03 58. 

Sök kulturstipendiet
Nu kan du eller din organisation söka 

Ale kommuns kulturstipendium för 

2010. Vi måste ha din ansökan senast 

20 oktober. Läs mer på www.ale.se.


