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DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

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.

Gatuarbeten på Vitklöver-

gatan i Nödinge
Under v 48 kommer vi påbörja arbetet 

med att bygga en ny upphöjd passage 

på Vitklövergatan. Arbetet kommer att 

pågå fram till jul. Den nya passagen kom-

mer att byggas i kurvan vid medborgarkon-

toret mellan Ale torg och Ale gymnasium. 

I samband med detta arbete kommer 

även avsmalningen på Vitklövergatan mel-

lan Ale gymnasium och Alebyggens område 

vid Södra Klöverstigen göras i ordning och 

asfalteras. 

Dessa arbeten kommer att påverka 

framkomligheten i området framför allt för 

motorfordon, men även för fotgängare och 

cyklister.  Vi hoppas att ni har överseende 

med detta och ber er vara försiktiga när ni 

rör er i området.

För mer info, ring Jesper Gustafsson, 

gatuingenjör, tfn 0303 37 13 01 eller se ale.

se, trafik och infrastruktur.

Nytt återvinningskort
Hushållen i Ale kommun får i dagarna 

ett nytt återvinningskort som gäller 

på återvinningscentralen Sörmossen. 

Sådant som du i vanliga fall lämnar till 

återvinning på din lokala återvinningsta-

tion, till exempel förpackningar och 

tidningspapper, kan du alltid lämna gratis. 

Avfall som trädgårdsavfall och byggsopor 

kan du lämna 10 gånger per år. 

De gamla röda korten gäller parallellt 

med de nya tills systemet tas i drift i decem-

ber. Mer info finns på ale.se/bygga, bo och 

miljö.

Tyck till om nya ale.se
Ale kommun har lanserat en ny webb-

plats. Vi är intresserade av att veta vad 

du tycker! Delta i ett användartest, kom 

och testa vår webbplats på medborgarkon-

toret i Nödinge. Maila om du är intresserad 

av att vara med så bestämmer vi en tid. 

Varje person som deltar får två biobiljetter. 

Obs, du ska inte vara anställd i kommunen. 

Anmäl ditt intresse till frida.rydeling@ale.se.

Kungörelse 
Utställning av detaljplan för indu-

striverksamhet inom Nol 18:73, Ale 

kommun, Västra Götalands län. Den 11 

nov 2011 beslutade miljö- och byggnämn-

den att genomföra utställning över förslaget 

i enlighet med PBL 5 kap 23§. Planområdet 

ligger i Nödinge vid Rödjans väg och omfat-

tar cirka 4,5 ha. Den västra delen av planom-

rådet är ianspråktaget för industriverksam-

het av företaget Alelion. Gällande detaljplan 

(Rödjans väg) vann laga kraft 1990-12-28. 

Syftet är att pröva möjligheten till en 

högre utnyttjandegrad (som byggrätt) 

för verksamheter inom Nol 18:73 än den 

utnyttjandegrad som föreskrivs enligt nu 

gällande detaljplan. Detta innebär att bygg-

rätten ändras från en tredjedel till hälften av 

fastighetens yta. 

I övrigt bekräftas endast nu gällande 

plan som innebär industriverksamhet; små-

industri, handel, hantverk och kontor. 

Detaljplanen finns utställd för gransk-

ning under tiden 22 nov till 20 dec 2010 på

medborgarkontoret i Nödinge, kommunhu-

set i Alafors samt på ale.se. Upplysningar om 

planen lämnas av handläggare Bo Harlén, 

tfn 031 50 71 20. Synpunkter skickas 

skriftligt till Miljö- och byggnämnden, 

Ale kommun, 449 80 Alafors, senast 20 

dec 2010. 

Endast skriftliga synpunkter ligger till 

grund för rätten att överklaga efter det att 

detaljplanen antagits. Synpunkterna ska 

ha en tydlig namnunderskrift, adress och, i 

förekommande fall, fastighetsförteckning. 

Julkonsert med Cyndee Peters
En av Sveriges mest folkkära artister gästar Ale kommun tillsammans med 

pianist Daniel Stenbaek. Vi kan förvänta oss sånger från hjärtat med mycket 

sväng. Medverkan av musikelever från Ale kulturskola och Ale gymnasium. Utdelning av Ale 

kommuns kulturstipendium och stipendiet Vakenledare 2010. 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, Ale gymnasium, Teaterföreningen i Ale, ABF.

Lunchkonsert, gymnasiet
LUNCHKONSERT MED MUSIKELEVER på 

Ale gymnasium. Mån 29 nov kl 13.30, Röda 

scen, Ale gymnasium.

Mötesplats Ungdom
VI vänder oss till ungdomar mellan 12–20 
år. Vi har öppet varje onsdag och lördag kl 
17.00–21.00 . Vi finns på Ale gymnasium i 
Nödinge.
Ons 24 nov på Ale gymnasium

kl 17.00–18.00 med bubbel och mingel. 

Fotografer och utställare: Jimmy Hägerlo 

och Christoffer Schaller.

-

dance, replokaler,

liveljudscirkel och graffitikurs.

 Lör 27 nov på Ale gymnasium

-

kväll med bland annat Fifa, Wii, Buzz, säll-

skapsspel, karaoke, Nintendo 64, tipsrunda 

och musikquiz. På scen: Hjälte – elektromu-

Julkväll på Surte bibliotek 
LÅNA JULBÖCKER FRÅN VÅRT JULBORD. 

Julklappsförsäljning. Lyssna på en julberät-

telse kl 17.30. Vi bjuder på glögg och pep-

parkakor. Tis 30 nov kl 14.00–19.00. 

Jag är här nu!
TRE PRINSESSOR, TRE TANTER och tre 

kompisar pratar om vänskap, känslor och 

relationer. De blandar poprefränger med 

världsmusik, sväng med snack och humor. 

De frågar sig hur man egentligen förstår sig 

på känslor 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. Pris 60 kr. 

Arr: Ale kommun kulturverket i samarbete 

med Folkets hus och parker.

Luciafirande, Ale gymnasium
LUCIAKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM med 

musikelever. I café Magnifiket. Mån 13 dec 

kl 08.45–09.30. 

Julkonsert i Nödinge kyrka
KOM TILL ALE GYMNASIUMS årliga julkon-

sert Nödinge kyrka. Tor 16 dec kl 20.00.

Fotoutställning i Skepplanda 
ETT URVAL AV Helfrid von Schéeles Kilan-

dabilder från tiden kring sekelskiftet 1900. 

Visas till och med januari på Skepplanda 

bibliotek.

Ung företagsamhet, mässa på 

Ale gymnasium
16 DEC KL 11.30–14.00 visar gymnasiefö-

retagen upp sig och sina produkter. Kom 

och mingla, ta del av deras erbjudanden 

och spännande affärsidéer.

Tjejerna bakom företaget Sportfashion: 

Madeleine Pahlm, Caroline Bengtsson, 

Lina Herlogsson


