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KONSERT: THE JULIET LETTERS

Konsert med Sjöströmska kvartetten och 

sångaren Alexander Lövmark. Elvis Costel-

los sångsamling The Juliet Letters med 

muntliga utsmyckningar på svenska mellan 

sångerna. Onsdag 23 feb kl 19.00–20.00 i 

Musiksalen på Ale gymnasium. Biljetter 100 

kr, fritt under 20 år. Förköp på biblioteket  

i Nödinge. Samarrangemang mellan Ale 

kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och 

Musik i Väst. 

NÄR ELEN KOM TILL BYN

Ännu finns det många äldre som minns 

när det elektriska ljuset kom. Förre che-

fen för Ale Elförening, Lars Kjellberg, och 

förre förvaltningschefen i Ale kommun, 

Roland Henningsson, berättar om elektri-

fieringen av våra trakter. Fika/Inträde 40 kr. 

På Skepplanda bibliotek tisdag den 8 mars 

kl 19.00. Arrangeras av Bibliotekets vänner 

i norra Ale, Biblioteket och Studieförbundet 

vuxenskolan. 

ROCKKARUSELLEN

Lördag 26 februari kl 18.00 intar Rock-

karusellen röda scen på Ale gymnasium. 

Medverkanda akter är Taste Like Chicken, 

As They Arrive, Desire, Stonem, Antypop, 

Enter The Undone. Rockkarusellen är ett 

arrangemang av Mötesplats Ungdom som 

vänder sig till unga i Ale kommun och är 

öppet varje onsdag och varannan lördag 

17.00–21.00. Vi finns på Ale Gymnasium i 

Nödinge.

ÅNGEST OCH VÄGEN TILLBAKA

Välkommen till en föreläsning om vår tids 

allra största folksjukdomar – ångestsyn-

drom. Ellinor Augustsson delar med sig om 

sin väg från ångest till liv. Tisdag 1 mars kl 

19.00–21.00 på Ale Gymnasium, TV-studion 

i C-huset (huset bakom stora gymnasie-

byggnaden). Fri entré.

ALLA BROTTSOFFERS DAG

Tisdag den 22 februari uppmärksammas In-

ternationella Brottsofferdagen. Det finns allt 

för mycket våld i samhället. Allt för många 

drabbas av brott. Allt för många brottsof-

fer mår dåligt. En ljuspunkt är att det finns 

människor som har engagerat sig ideellt för 

att hjälpa brottsoffer, vittnen och anhöriga. 

Dessa medmänniskor hittar du på brottsof-

ferjourerna. De finns över hela landet. De 

erbjuder stöd och information kostnadsfritt. 

Vill du veta mer om Brottsofferjourernas 

Riksförbund? Besök www.boj.se. Ale BOJ når 

du på tfn 0303 33 06 44.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING: ASKUNGEN

Vårens första familjeföreställning är  brö-

derna Grimms klassiska saga Askungen i 

musikalformat, i ett kärt återseende med 

Big Wind. Publiken bjuds på en föreställning 

full med humor, dramatik och hjärtskärande 

romantik. Fredag 25 feb kl 17.00 på Teatern, 

Ale gymnasium. Från 6 år. Biljetter för 50 kr 

säljs på biblioteket i Nödinge. Tfn 0303 33 

02 16. Arrangeras av Ale kommun, Teaterför-

eningen i Ale och ABF.

Kungörelse
Detaljplan för Bostäder inom Nol 13:1 m.fl. Miljö- och byggnämnden 

har den 10 dec 2009 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 

14 jan 2010.

Detaljplan för Ny idrottshall, Skårdal 62:21 m.fl. Miljö- och bygg-

nämnden har den 21 jan 2010 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga 

kraft den 22 feb 2010.

Detaljplan för Bostäder, Keillers damm inom del av Surte 43:1. 

Kommunfullmäktige har den 22 feb 2010 antagit detaljplanen. Beslutet 

vann laga kraft den 7 april 2010.

Detaljplan för Utby 2:7 m.fl. Miljö- och byggnämnden har den 22 april 

2010 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 24 maj 2010.

Detaljplan för Förskola/skola inom del av Nödinge-Stommen 1:11 

samt 1:124 och 1:55. Kommunfullmäktige har den 31 maj 2010 anta-

git detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 5 juli 2010.

Detaljplan för Bostäder inom Surte 43:143. Kommunfullmäktige har 

den 31 maj 2010 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 13 

juli 2010.

Detaljplan för Nödinge-Stommen 1:321.Miljö- och byggnämnden har 

den 17 juni 2010 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 15 

juli 2010.

Detaljplan för Klockarevägen, del av Nödinge 38:2 och Nödinge-

Stommen 1:11 samt Nödinge 6:65. Miljö- och byggnämnden har den 

17 juni 2010 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 22 juli 

2010.

Detaljplan för Bostäder i området söder om VIKADAMM omfattan-

de del av fastigheten Häljered 3:1 samt 2:21, 2:22, 2:26, 2:28 och 

2:41.  Kommunfullmäktige har den 25 okt 2010 antagit detaljplanen. 

Beslutet vann laga kraft den 24 nov 2010. 

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen måste väcka 

talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e kapitlet 

plan- och bygglagen. Tiden räknas från det datum planen vann laga 

kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får 

talan väckas senare.

Det finns många populära gym-

nasieskolor i Göteborgsregio-

nen. Vissa lever kvar på ryktet 

från tidigare glansdagar.  

Andra – som Ale gymnasium – 

satsar på konkreta  löften som 

till exempel en bärbar dator till 

varje elev, duktiga behöriga 

lärare samt en vädigt hög triv-

selfaktor. 

För ungdomar i Göteborg kan Ale 

gymnasium vara lite av en doldis. 

Så när det börjar lacka mot gymna-

sieval kan det vara svårt att orien-

tera sig i den djungel av marknads-

föring och löften som skolorna 

föser ut till höger och vänster.  

Det är helt enkelt svårt för en 

utomstående att veta vilken skola 

som erbjuder vad. Därför kan det 

vara bra att få höra vad en person 

som är mitt inne i allting tycker. 

Amanda Suoranta, 17, från Lerum 

vet. Hon gick på en skola inne i 

stan men valde sedan att byta till 

Ale gymnasium i stället. Nu går 

Amanda i klass NV1a och stortrivs. 

– Jag gillar att det verkligen 

känns som en skola, från lokalerna 

till gemenskapen i klassen, berät-

tar hon.

Amanda har förut gått på han-

dels- och turismprogrammet på en 

friskola inne i centrala Göteborg. 

Men där infann sig inte gemenska-

pen i klassen och lokalerna var inte 

anpassade för skolverksamhet. 

Så vad var det som lockade henne 

till Ale gymnasium?

Amanda berättar att Ale 

gymnasium blev det självklara 

valet dels för att det är en lagom 

stor skola – cirka 600 elever går 

här – men också för att skolan är 

väldigt bra utrustad med projek-

torer i nästan varje klassrum, en 

egen dator till varje elev, bra skåp 

för tjocka vinterjackor med mera. 

Dessa faktorer gör att Ale gymna-

sium står ut från mängden jämfört 

med de mindre skolorna inne i 

centrum. Dessutom gör närheten 

till idrottshall, café, bibliotek med 

mera att allt blir mer lättillgängligt. 

Men Amanda påpekar också noga 

att en skola inte bara handlar om 

det materiella. Att det finns behö-

riga och engagerade lärare är nog 

så viktigt. Duktiga lärare och elever 

tycker hon det finns gott om på 

Ale gymnasium. 

– En bra lärare är någon som 

kan ge en lagom med utmaningar 

och verkligen går in för att hjälpa 

eleven att lära. 

Vad som ligger i Amandas 

framtid är svårt att sia om. Men att 

förutspå framtiden kan komma att 

bli hennes yrka. Att förutspå väder 

då förstås.

– Jag är ”inne” på meteorologi. 

Det intresserar mig, berättar hon.

Amanda från Lerum valde Ale 

Amanda Suoranta trivs väldigt bra på Ale gymnasium. 


