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DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

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.

Obs, förlängd ansökningstid! Sista dag den 

9 jan. Terminstid 24 jan–10 juni.

Barnbokens dag på Ale bibliotek Julkonsert med Cyndee Peters Teater för barn i Alafors den 11 dec

Lunchkonsert, gymnasiet
LUNCHKONSERT MED MUSIKELEVER på 

Ale gymnasium. Tor 18 nov och mån 29 nov 

kl 13.30, Röda scen, Ale gymnasium

Mötesplats ungdom
KARAOKE ONS 10 NOV. Mordmysterie på 

Ale gymnasium – lös gåtan på Mötesplats 

ungdom, lör 6 nov kl 17.00–21.00.

Barnbokens dag
SAGOSTUNDER OCH BARNTEATER. Lör 20 

nov kl 11.00–14.00.  Ale bibliotek, Nödinge. 

Konsert i juletid med  

Cyndee Peters
EN AV SVERIGES MEST FOLKKÄRA artis-

ter gästar Ale kommun tillsammans med 

pianist Daniel Stenbaek. Vi kan förvänta 

oss sånger från hjärtat med mycket sväng. 

Medverkan av elever från Ale kultur-

skola. Utdelning av Ale kommuns kultur-

stipendium. 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.

Informationsträffen vänder sig till dig som aldrig har bokfört tidigare och till dig som 

behöver friska upp dina kunskaper. Vi går igenom vikten av att ha en bokföring, vad 

som är debet och kredit och några vanliga bokföringstransaktioner och ger tillfälle för 

frågor och svar. Informationen är gratis.

Tid och plats: Tis den 23 nov kl 18.00-21.00, Medborgarkontoret, Ale torg, Nödinge. 

Så anmäler du dig: Anmäl dig senast fre den 19 nov till ale.utveckling@ale.se eller till 

Lennart Svensson, tfn 0737 73 12 89, eller till Skatteverket, tfn 010 573 52 87. Hör av dig vid 

förhinder. Informationen tar inte upp bokslut.  

Mer information får du av Jerry Brattåsen, tfn 0303 33 02 77. 

Arrangörer är Ale Utveckling och Skatteverket. 

Nya företagare i Ale  

kom till informationsträff i bokföringens grunder 

Kommunfullmäktige 

sammanträder
TID OCH PLATS: Mån den 29 nov kl 17.00, 

Medborgarhuset i Alafors. Ett urval av de 

ärenden som tas upp:

Föredragningslistan finns på medborgar-

kontoret, tfn 0303 33 00 00 och på ale.se

Sammanträdet är offentligt. Du är väl-

kommen att lyssna på plats eller följa sam-

manträdet direkt via närradion. Frekvensen 

är 91,4 MHz och 95,4 MHz.

Välkommen! Klas Nordh, kommunfullmäk-

tiges ordförande

Nytt återvinningskort
HUSHÅLLEN I ALE KOMMUN får i dagar-

na ett nytt återvinningskort som gäller på 

återvinningscentralen Sörmossen. Sådant 

som du i vanliga fall lämnar till återvinning 

på din lokala återvinningstation, till exem-

pel förpackningar och tidningspapper, kan 

du alltid lämna gratis. Avfall som träd-

gårdsavfall och byggsopor kan du lämna 

10 gånger per år. De gamla röda korten 

gäller parallellt med de nya tills systemet 

tas i drift i december. Mer info finns på ale.

se/bygga, bo & miljö.

Jag är här nu!
I DENNA FÖRESTÄLLNING BERÄTTAR tre 

prinsessor, tre tanter och tre kompisar om 

vänskap, känslor och relationer. De blandar 

poprefränger med världsmusik, sväng med 

snack och humor. Och så frågar de sig hur 

man egentligen förstår sig på känslor – 

självklara som hemliga och självkänslan, 

känslan man har ihop med sig själv och som 

aldrig kan ersättas av andras hyllningar. Lör 

11 dec kl 15.00, medborgarhuset Alafors, 60 

kr. Arr: Ale kommun kulturverket i samar-

bete med Folkets hus och parker.

Luciafirande med luciatåg och 

konsert
LUCIAKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM med 

musikelever. I café Magnifiket. Mån 13 dec, 

kl 08.45–09.30. Arr: Ale gymnasium.

Julkonsert i Nödinge kyrka
NU ÄR DET DAGS FÖR Ale gymnasiums 

årliga julkonsert Nödinge kyrka. Tor 16 dec 

kl 19.00.

Arrangerar du ett evenemang?
ARRANGERAR DU ETT evenemang un-

der december, januari eller februari? Vill 

du ha med ditt material i Ale kommuns 

tryckta evenemangskalender? Då kan du 

skicka in ditt material till sofia.agertoft@

ale.se eller ring tfn 0303 37 12 20, senast 

lör 20 nov. Info att ta med: 

1. Evenemangets namn (tex julmarknad)

2. Beskrivning av evenemanget

3. Datum, tider och kostnad

4. Arrangör

5. Bild

 Öppet hus på Ale gymnasium den 23 nov


