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DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

Kom till barnbokens dag! 
Lördagen den 20 nov kl 11.00–14.00 på Ale bibliotek i Nödinge 
Barnbokens dag är årets stora bokfest för alla barn. Det blir bokfiskedamm, café, pys-

sel, bokförsäljning, tävlingar och sagostund kl 11.30 och 12.30. Årets tema är drakar och 

dinosaurier. Kom gärna utklädd! Det blir teater kl 14.00, Kommer du ihåg? med Teater 

Jaguar. Teatern är för barn från 3 år och uppåt. Biljetter till teatern säljs för 50 kronor på 

Ale bibliotek i Nödinge från den 30 okt. 

Öppet hus på  

Ale gymnasium 
TISDAGEN DEN 23 NOV har vi öppet hus 

på Ale gymnasium kl 18.00–21.00.  Du träf-

far lärare och elever från alla program.  

Teatern är riggad och hela byggnaden 

håller öppet med huvudbibliotek, idrotts-

hall med mera. Ladda ned Ale gymnasiums 

nya katalog på alegymnasium.se.

Ta tag i din framtid! Plugga 

på Ale vuxenutbildning
VÄLKOMMEN TILL Ale vuxenutbildning. Du 

hittar vårt kursutbud på ale.se/komvux

Sista ansökningsdag är tor den 15 nov.

Tyck till om nya ale.se
ALE KOMMUN HAR LANSERAT en ny 

webbplats. Vi är intresserade av att veta vad 

du tycker! Delta i ett användartest, kom och 

testa vår webbplats på medborgarkontoret 

i Nödinge. 

Maila om du är intresserad av att vara 

med så bestämmer vi en tid. Varje person 

som deltar får två biobiljetter. Anmäl ditt 

intresse genom att maila till frida.rydeling@

ale.se.

Räddningstjänsten  

söker personal
ALE RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER kvinnor 

och män för deltidstjänstgöring som brand-

män vid Nol och Surte brandstationer. 

För mer information se ale.se eller ring 

Lasse Andersson, stationsansvarig i Surte, 

tfn 0704 32  01 69, och Ingmar Jigfelt, sta-

tionsansvarig i Nol, tfn 0704 32 07 51. 

Kom med och  

trygghetsvandra i Surte
VANDRINGEN VÄNDER SIG till alla som vill 

göra Surte till ett säkrare samhälle. Syftet 

med promenaden är att inventera vilka 

trygga och otrygga platser det finns. 

Vi ses i Surte församlingshem ons den 

10 nov kl 19.00. Vi börjar med att fika och 

presentera rundan. Rundan tar cirka en 

timme att gå. Sedan är det återsamling och 

reflexioner.

Alla får en gratis reflexväst. Ingen föran-

mälan behövs. Promenaden arrangeras av 

Ale kommun och polisen. Vid frågor, ring 

Charlott Klug tfn 0303 33 01 21.

Lasse Berghagen underhåller i Ale Teatern Nappen Pappen Lunchkonsert på Ale gymnasium Cyndee Peters uppträder i Ale

Mötesplats ungdom 
STUDIECIRKLAR: Läxhjälp, skrivarkurs, 

breakdance, replokaler, data för rädda, stu-

dio och inspelningskurs, liveljudscirkel och 

graffitikurs. >> Ons 10 nov kl 17.00–21.00.

HIPHOPALOOZA Hip-hop på scen, i 

micken, på golvet, i högtalarna – i hjärtat. 

>> Lör 6 nov kl 17.00–21.00. 

Lasse Berghagen i Ale
LASSE BERGHAGEN BJUDER på en un-

derhållande föreställning >> Lör 13 nov kl 

19.00,  Ale gymnasium i Nödinge. 

Nappen Pappen! 
ÄR DET BARA BARN som suger på nappen? 

Tänk om det finns vuxna som inte kan sluta? 

En familjeföreställning för barn 2–5 år. Fi-

gurteaterkompaniet. >>Lör 13 nov kl 15.00, 

Medborgarhuset i Alafors. Pris 60 kr. Arr: Ale 

kommun och Folkets hus och parker. 

Ny bok om Kilanda 
BO BJÖRKLUND BERÄTTAR om sin nya bok 

om Kilanda. Inträde/fika 40 kronor.  >> Ons 

17 nov kl 19.00, Älvängens bibliotek, tis 23 

nov kl 19.00, Skepplanda bibliotek.

Lunchkonsert, gymnasiet 
LUNCHKONSERT MED MUSIKELEVER på 

Ale gymnasium. >> Tor 18 nov och mån 29 

nov kl 13.30, Röda scen, Ale gymnasium, 

Nödinge. 

Klanger från förr 
FOLKE TAUBNERS MUSIKANTER. Fika och 

lotteri. >>Tis 23 nov kl 19.00, Surte kultur-

hus. Biljetter, 40 kronor, kan köpas på Surte 

bibliotek från den 2 nov. Gratis för med-

lemmar. Arr. Surte-Bohus biblioteks- och 

kulturförening.

Konsert i juletid med  

Cyndee Peters
EN AV SVERIGES MEST FOLKKÄRA 

artister gästar Ale kommun tillsammans 

med pianist Daniel Stenbaek. Vi kan för-

vänta oss sånger från hjärtat med mycket 

sväng. Medverkan av elever från Ale 

kulturskola. Utdelning av Ale kommuns 

kulturstipendium. >> Sön 5 dec kl 19.00, 

Teatern Ale gymnasium, Nödinge,  pris 

150 kr. Biljetter säljs från och med 12 nov 

på biblioteket i Nödinge. Arr: Ale kommun 

Kulturverket, Teaterföreningen i Ale, ABF.

Slutsålt!

Synpunkter på Ale kommun?
Lämna dina synpunkter på kommu-

nen och vår verksamhet. Vi vill för-

bättra vår service.  Maila dina åsikter 

till synpunkten@ale.se.


