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DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG I ALE

Gatuarbeten på  

Vitklövergatan
På grund av att snön och kylan 
kom tidigare än vad vi hade 
hoppats på så kommer arbetena 
på Vitklövergatan inte kunna på-
börjas som beräknat under v 48. 
Om det inte blir mildare inom de 
närmaste dagarna så kommer vi 
tyvärr inte kunna göra de utlovade 
arbetena förrän till våren.
Arbetena som ska göras på 
Vitklövergatan är en ny upphöjd 
passage och asfaltering.

Mötesplats Ungdom
Vänder sig till ungdomar som går 
på högstadiet och gymnasiet. 
Vi har öppet varje ons och lör kl 
17.00–21.00  på Ale gymnasium i 
Nödinge.

Ons 1 dec: Alerocken!

-

-

-

graffitikurs.

Lör 4 dec: Clinic med Eldrimner!

-
mer att berätta om sin musi-
kaliska utveckling och resa. 
Vi kommer även att få lyssna 
på gamla godingar men även 
rykande färska låtar! Arrang-
emanget presenteras av fören-

Julkonsert, Cyndee Peters
-

ter gästar Ale kommun tillsam-
-

baek. Sön 5 dec kl 19.00, Teatern 

Ale gymnasium, Nödinge

-

Jag är här nu!

känslor och relationer. Lör 11 dec 

kl 15.00, medborgarhuset Ala-

fors

parker.

Du och din tonåring
-

der eller förälder till barn på väg 
in i tonåren? Kom och lyssna på 
och bli inspirerad av den omtyckte 

-
man. 

oss med på en resa i barn och 
ungdomars värld på ett sätt som 

-
get är kostnadsfritt. Tis 7 dec kl 

19.00–21.00, Teaterlokalen Ale 

gymnasium
Tjejerna bakom företaget Sport-

fashion: Madeleine Pahlm, Caro-

line Bengtsson, Lina Herlogsson

Bandet Eldrimmer har en clinic 

på Röda scen lör 4 dec.

Just nu pågår en fotoutställning på medborgarkontoret. Fotograferna 

är Jimmy Hägerlo och Christoffer Schaller, båda 20 år. De tycker båda 

om att fota natur och miljöer. Till utställningen har de valt ut sina bästa 

natur- och miljöbilder. 

Vad får ni inspiration av?
Jimmy -

och hur han pratade om fotografering.
Christoffer

samarbete ger mig inspiration.

Vad har ni för framtidsplaner?
Jimmy

fotograf.
Christoffer

med fotograferingen som en hobby.

Fotutställning på  

medborgarkontoret

Christoffer Schaller
Ålder

Bor

Familj

Intressen -
grammera webbplatser.

Jimmy Hägerlo
Ålder

Bor

Familj

Intressen

datorer.

-

Kommunfullmäktige sammanträder
Tid och plats: 

-
fentligt. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa sammanträdet 

Kulturskolans julkonsert

Tor 9 

dec kl 19.00

Lucia på  

medborgarkontoret
Ale lucia kommer till medbor-

välkomna. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.  Mån 13 dec, 

kl 09.30.

Lucia på Ale gymnasium

med musikelever. Mån 13 dec kl 

08.45–09.30, café Magnifiket. 

Julkonsert i  

Nödinge kyrka
Ale gymnasiums årliga julkon-

Tor 16 dec 

kl 20.00.

Ung företagsamhet, 

mässa på Ale gymnasium

sig och sina produkter. Kom och 

16 dec kl 11.30–14.00, Ale 

gymnasium.


