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Villainbrotten har ökat i Ale de 

senaste månaderna. Ett mycket bra 

sätt att skydda sig mot inbrott, att 

göra det svårare för tjuven och att 

öka tryggheten i bostadsområdet 

är att grannsamverka mot brott. 

Vill du veta mer om detta eller vill 

du starta upp grannsamverkan 

i ditt bostadsområde, kontakta 

brotts- och säkerhetshandläggare 

Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21.

Grannsamverkan 
avskräcker tjuven

Ortsutvecklingsmöten
Bohus
Onsdag 6 april kl 19.00, Bohus servicehus.

Temat för kvällens möte:

Trafiksituationen i Bohus.

BanaVäg i Väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar  

den nuvarande trafiksituationen.

 

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

PÅ GÅNG I ALE

HISTORIER OCH MUSIK

Musik på museet med Lucas 

Stark och Bruksorkestern

Surte. Bruksorkestern serverar 

ruskiga och sedelärande histo-

rier samt humor med ösig musi-

kalisk inramning. Kaffeservering. 

Biljetter 60 kr säljs på Nödinge 

bibliotek, tfn 0303  33 02 16.

Samarr: Ale kommun, Studieför-
bundet Vuxenskolan, Glasbruks-
museets Vänner, MiV. 

>> Torsdag 14 april kl 18.00 på 

Glasbruksmuseet, 

MUSIKAL: UTFLYKTEN

Utflykten – Musikal med Ale 

kulturskola. När fröken Vinges 

specialklass åker på en dags 

bussresa till Varbergs fästning 

blir det ett sprudlande firande av 

glädjeämnen och våndor av att 

växa upp, vara sorglös, 14 år och 

ledig från skolan. Av och med 

kulturskolans musikalelever! Bil-

jettter: vuxen 50 kr, under 20 år 

20 kr. Säljs på Nödinge bibliotek, 

tfn 0303 33 02 16. 

Arr: Ale kommun, Kulturskolan.

>> Fredag 15 april kl 19.00, Tea-

tern Ale gymnasium, Nödinge. 

KONSTUTSTÄLLNING

Inre och yttre landskap – en 

konstutställning av bildelever 

från det estetiska programmet 

på Ale gymnasium. Konstnä-

rerna heter Markus, Hanna, 

Diana, Emma, Johanna, Ninni 

och Markus. 

>> Mellan 5 och 15 april på 

medborgarkontoret i Nödinge.

MED FINGRARNA I JORDEN

Journalisten, författaren och fo-

tografen Karin Berglund berättar 

och visar bilder om trädgårdar 

och trädgårdsmänniskor. 

Fika / inträde 40 kr. 

Samarr: Bibliotekets vänner i 
norra Ale, Biblioteket, Studieför-
bundet vuxenskolan.

>> Torsdag 14 april kl 19.00 på 

Skepplanda bibliotek.

FÖRFATTARFRUKOST 

MED JOHAN THEORIN

Johan Theorin har 

gjort succé med 

sina böcker som 

utspelar sig på 

Öland. Skumtim-

me, Nattfåk och 

senast Blodläge är alla eftertänk-

samma, kusliga historier, ibland 

med övernaturliga inslag. Fru-

kost från kl 09.30, Johan Theorin 

kl 10.00. Biljetter 60 kr, säljs fr o 

m 26 mars på Nödinge bibliotek, 

tfn 0303 33 02 16.  

>>Lördag 16 april, kl 09.30 på 

Ale bibliotek, Nödinge. 

ALLA SMÅ DÖDA DJUR  

– PÅSKLOVSTEATER

Ulf Nilssons underbart varma 

och roliga berättelse om livet 

och döden har gjorts om till tea-

ter! Med stor inlevelse, mycket 

humor och avväpnande ton 

gör teatergruppen Cirkus Tiger 

Brand en bejublad föreställning. 

Familjeföreställning från 5 år. 

Biljetter 50 kr säljs på Nödinge 

bibliotek fr o m 26 mars, tfn 

0303 33 02 16.

>>Tisdag 19 april kl 14.00 i 

Musiksalen, Ale gymnasium. 

Vill du bli god man?
Är du en rättrådig, erfaren och i 

övrigt lämplig man eller kvinna? 

Då kan du bli god man. Skicka en 

kort beskrivning av dig själv till oss 

på e-post overformyndare@ale.se.

Läs mer på ale.se. 

Är du förälder och har barn upp 

till 17 år? Då är du välkommen till 

Föräldrabussen – en husbil som 

kommer att rulla omkring i hela

Ale under fyra veckor. Kom in och

prata om barn och föräldraskap 

någon av följande dagar mellan 

klockan 18.00–20.00:

Alvhem 11/4

Hålanda 12/4

Skepplanda 13/4, 27/4

Älvängen 14/4, 28/4

Surte 18/4, 2/5

Bohus 19/4, 3/5

Nödinge 20/4, 4/5

Alafors 26/4

Nol 5/5

Det finns mycket 

vi funderar på och 

det är många po-

litiska frågor som 

aldrig lyfts fram. 

Nu har du möjlig-

heten att yttra dina frågor, idéer 

eller synpunkter på deras arbete. 

Tisdagen den 5 april  kl 18.00- 

19.00 kan du träffa kommu-

nalrådet Mikael 

Berglund (M) och 

oppositionsrådet 

Paula Örn (S) på 

medborgarkon-

toret i Nödinge. 

Denna kväll kan du fråga allt som 

rör skola, äldreomsorg, kultur med 

mera. Ta chansen att ställa just dina

frågor till Mikael och Paula.

Ställ en fråga till politikernaTyck till om ale.se 
och få biobiljetter

Mikael Berglund Paula Örn

För ett halvår sedan lanserade Ale 

kommun nya ale.se. Vi vill veta 

vad du tycker. Kom och testa vår 

webbplats på medborgarkontoret i 

Nödinge. Maila om du är intres-

serad av att delta så bestämmer 

vi en tid. Varje person som deltar 

får två biobiljetter. Maila till frida.

rydeling@ale.se

Föräldrabussen  
rullar snart i Ale

Alvhem
Torsdag 7 april kl 19.00, Gläntevi idrottsplats i Alvhem.

Program:

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale kommun Jan 

A Pressfelt (AD) informerar om ny tryckavloppsledning från 

Alvhem till reningsverket i Älvängen.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns i Alvhem? Jan A Pressfelt 

berättar om byggplaner för Alvhem.

Nystart på projektet att anlägga ett mot på nya E45 i Alvhem. 

Ska ett nystartat samarbete mellan Lilla  Edets kommun och Ale 

kommun lösa detta?  Paul Mäkelä samhällsbyggnadschef i Lilla 

Edets kommun och Jan A Pressfeldt redovisar dagsläget.

Vad händer när den nya stationen i Lödöse södra öppnar? Paul 

Mäkelä berättar om stationsområdet samt byggplaner för södra 

Lödöse. Vilka möjligheter ger detta Alvhem?

Svar på höstens övriga frågor om bland annat bussar och buss-

hållplatser.

Nya frågor.

Vi bjuder naturligtvis på fika 

 

Välkomna hälsar

Roland Wall, Peter Ohlson och Leif Gustafsson

Starrkärr-Kilanda
Torsdag 7 april kl 19.00, Starrkärrs bygdegård.

Tema för kvällens möte:

Ann-Marie Carlsson från samhällsplanering svarar på frågor om 

vindkraftsplanen.

 

Välkomna hälsar

Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

Bohus
Onsdag 6 april kl 19.00, Bohus servicehus.

Temat för kvällens möte:

Trafiksituationen i Bohus.

BanaVäg i Väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar  

den nuvarande trafiksituationen.

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner
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Vilka utvecklingsmöjligheter finns i Alvhem? Jan A Pressfelt 

berättar om byggplaner för Alvhem.

Nystart på projektet att anlägga ett mot på nya E45 i Alvhem. 

Ska ett nystartat samarbete mellan Lilla  Edets kommun och Ale 

kommun lösa detta?  Paul Mäkelä samhällsbyggnadschef i Lilla 
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