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BARNSÅNGER:  DAVID OLSSON

Lördag 19 mars kl 14.00–14.45 

i Musiksalen, Ale gymnasium. 

David Olsson, Ale kommuns 

kulturstipendiat 2008, får hela fa-

miljen att gunga med musik som 

bjuder in till skratt, lek och rörelse. 

Igenkänningsfaktorn i texterna är 

hög med härliga nedslag i barnfa-

miljens vardagsstök. Ålder 3–8 år. 

Biljetter 50 kr säljs på biblioteket i 

Nödinge. Tfn 0303 33 02 16. 

FÖRFATTARFRUKOST

Lördag 19 mars kl 10.00 hålls för-

fattarfrukost med Lina Ekdahl på 

Ale bibliotek i Nödinge. Frukost 

står framdukad från kl 09.30.  

Pris: 60 kr. Förköp från 26 fe-

bruari på biblioteket i Nödinge. 

Arrangeras av Studieförbundet 

Vuxenskolan och Ale kommun. 

Torsdag 31 mars håller kultur-

skolan i Ale öppet hus på Ale 

gymnasium. Där och då får man 

information samt en möjlighet 

att pröva på kulturskolans kurser 

i suzukimetoden, bild och digitalt 

skapande, musikteater och instru-

mentalundervisning.

Tidsschema:

kl 17.00 för föräldrar och barn

Prova på fiol och cello enligt suzu-

kimetoden och rytmik från 4–6 år.

kl 18.00–18.40 för alla åldrar

Konsert i teatern där instrument 

och bild hamnar i centrum. Fram-

förs av kulturskolans elever och 

lärare.

kl 19.00–20.30 för föräldrar och 

barn från och med årskurs 2.

Träffa pedagoger och prova på 

kulturskolans olika verksamheter.

Du som är skriven i Ale och är född 

1994 eller 1995 är välkommen att 

söka feriearbete under sommarlo-

vet. Du får arbeta under tre veckor 

med fem timmars arbetsdag, 

totalt 75 timmar. Lönen är 63 kr/

timma.

Din arbetsplats blir inom någon 

av kommunens verksamheter eller 

på någon förening som är verk-

sam i Ale kommun. Gemensamt 

för alla jobb är att de kräver att du 

är ansvarstagande, intresserad av 

dina arbetsuppgifter och kan ta 

egna initiativ. 

Mer information om arbetsplat-

serna och anmälningsformulär 

finns på www.ferie.ale.se från och 

med den 21 mars. Senast den 8 

april vill vi ha din ansökan. 

För ytterligare information, hör 

av dig till Andreas Antelid, arbets-

marknadsenheten, tfn 0303 37 13 

17, alternativt 0737 73 13 17, eller 

Johan Gustafsson på Ale Fritid, tfn 

0704 32 04 38. Du kan även skicka 

e-post till feriearbete@ale.se.

TRUBADURKVÄLL I SURTE

Tisdag 29 mars kl 19.00 framför 

trubadur Ingmar Gunnarsson sång 

och musik ur vår stora visskatt. 

Plats är Surte bibliotek. Medlem-

mar gratis inträde. Icke medlem-

mar 40 kronor. Fika och lotteri

Arrangör: Surte Bohus biblioteks 

och kulturförening 

FÖRESTÄLLNING: MIG DIG OSS

Söndag 20 mars kl 14.00–14.50 

i TV-Studion, Ale gymnasium.  Ett 

riktigt guldkorn till upplevelse för 

de allra, allra minsta. Med ljus, mu-

sik och rörelser hyllar danskom-

paniet Åben Dans (Danmark) det 

lilla barnets nyfikenhet och glädje 

inför att bara vara människa. Ålder 

6 mån–4 år. Biljetter 50 kr säljs på 

biblioteket i Nödinge, tfn 0303 33 

02 16.

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 

mars 2011 kl 17.05 på Medborgarhuset, Alafors. 

Under fullmäktiges sammanträde kommer en bolagsstämma  

genomföras för Alebyggen AB.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund

Årsredovisning för 2010 för Ale kommun och dess bolag 

Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 

Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, 2011–2014 

Prissättning av kommunens verksamhetsmark 

Förslag till arrendetid och allmän tillgänglighet gällande ar-

rendeavtal för Älvängen och Nols Båtklubb 

Årsredovisning 2010 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn 

Tillagningskök i äldreboende i Nödinge 

Svar på motion från Kyrkbyskolan om ljusgårdar 

Svar på motion från Kyrkbyskolan om cykelställ vid Kyrkbyskolan 

Svar på motion från Aroseniusskolan om maten på skolan 

Svar på motion från Aroseniusskolan om praon 

Svar på motion från Bohusskolan om att flytta ungdomsfull-

mäktiges sammanträden till Nödinge 

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om att asfaltera Torpvägen 

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om fritidskorten 

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och 

Klas Nordh (FP) om resegaranti för färdtjänsten 

Svar på motion från Sven Pettersson (S) om fotbollsplan/lekyta 

norr om Klockarevägen i Nödinge 

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 

och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-

venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Nu är tiderna för vårens orts-

utvecklingsmöten bokade. Mer in-

formation om varje möte kommer 

i kommunens annons i Alekuriren 

minst en vecka innan mötet samt 

på kommunens webbplats www.

ale.se. 

Ortsutvecklingsmöten i Ale:

6 april –  Bohus  

7 april – Starrkärr och Alvhem

12 april – Nol 

13 april – Skepplanda

14 april – Nödinge  

19 april – Alafors och Hålanda

26 april – Surte och Älvängen

Snart dags att 
söka feriejobb

Öppet hus på kulturskolan

Var med och 

påverka din ort

15 mars–1 april 

Nordgärdets förskola

Byggnationen av riksväg 45.

4–19 april  

Vakant

19 april–1 maj  

Mellangårdens förskola

Utformningen av utställningen är 

inte klar än.

2–16 maj  

Noltorgets förskola

Utställningen kommer att handla 

om samarbetet mellan Noltorgets 

och Båtsmans förskola när det 

gäller utformningen av utegårds-

miljön på Noltorgets förskola.

16–30 maj 

Nödingeskolan

Handlar om en-till-en-satsningen 

för eleverna i lågstadiet.

3–17 juni 

Vitklövergatans förskola

De kommer att belysa barnens 

närmiljö, mångfald, världsdelar 

och flaggor från olika länder.

Det våras för utställningar
Du vet väl om att Medborgarkontoret huserar utställningar från kom-

munala verksamheter och andra lokala föreningar? I vårens program 

är det de yngsta barnen som får ta plats. Besök oss gärna mellan kl 

08.00–16.30 (tisdagar 08.00–18.00) för en titt. Plats: Medborgarkonto-

ret i Nödinge.  Inbokade datum i vår:


