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Den 8 april är sista dagen för dig 

som är född 1994 eller 1995 att 

söka feriearbete under sommarlo-

vet. Du får arbeta under tre veckor 

med 5 timmars arbetsdag, totalt 

75 timmar. Lönen är 63 kr/timme.

Din arbetsplats kommer att vara 

inom någon av kommunens verk-

samheter eller på någon förening 

som är verksam i Ale kommun. 

Gemensamt för alla jobb är att de 

kräver att du är ansvarstagande, 

intresserad av dina arbetsuppgif-

ter och kan ta egna initiativ. 

Mer information om arbetsplat-

serna och anmälningsformulär 

finns nu på www.ferie.ale.se. 

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.

Sista chansen 
söka feriejobb

PÅ GÅNG I ALE
HISTORIER OCH MUSIK

Musik på museet med Lucas Stark 

och Bruksorkestern Surte. Bruks-

orkestern serverar ruskiga och 

sedelärande historier samt humor 

med ösig musikalisk inramning. 

Kaffeservering. Biljetter 60 kr säljs 

på Nödinge bibliotek, tfn 0303 33 

02 16.

Samarr: Ale kommun, SV, Glasbruks-
museets Vänner, MiV. 
>> Torsdag 14 april kl 18.00 på 

Glasbruksmuseet. 

MED FINGRARNA I JORDEN

Journalisten, författaren och foto-

grafen Karin Berglund berättar 

och visar bilder om trädgårdar och 

trädgårdsmänniskor. Fika/inträde 

40 kr. 

Samarr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale, Biblioteket, Studieförbundet 
vuxenskolan.
>> Torsdag 14 april kl 19.00 på 

Skepplanda bibliotek.

MUSIKAL: UTFLYKTEN

Utflykten – Musikal med Ale kul-

turskola. Av och med kulturskolans 

musikalelever. Biljetter: vuxen 50 

kr, under 20 år 20 kr. Säljs på Nö-

dinge bibliotek, tfn 0303 33 02 16. 

Arr: Ale kommun, Kulturskolan.
>> Fredag 15 april kl 19.00, Tea-

tern Ale gymnasium, Nödinge. 

UTSTÄLLNING: JAG HAR  

RESANDE I MITT HJÄRTA

Jag har resande i mitt hjärta – om 

resandebyn Snarsmon. Skojare, 

tavring, fant, tattare – resandefol-

ket har många haft många benäm-

ningar under de femhundra år de 

bott och verket i Sverige.

Arr. Ale kommun, Västarvet, Glas-
bruksmuseet
>> Mellan 2-27 april på Glas-

bruksmuseet Surte. Öppet tisd-

fred, sönd 11-15.

ALLA SMÅ DÖDA DJUR  

– PÅSKLOVSTEATER

Familjeföreställning från 5 år med 

Cirkus Tiger Brand. Biljetter 50 kr 

säljs på Nödinge bibliotek fr o m 

26 mars, tfn 0303 33 02 16.

>>Tisdag 19 april kl 14.00 i Mu-

siksalen, Ale gymnasium. 

FÖRFATTARFRUKOST 

MED JOHAN THEORIN 

Johan Theorin har gjort succé 

med sina böcker som utspelar sig 

på Öland. Frukost från kl 09.30, 

Johan Theorin kl 10.00. Biljetter 60 

kr, säljs på Nödinge bibliotek, tfn 

0303 33 02 16.  

>>Lördag 16 april, kl 09.30 på Ale 

bibliotek, Nödinge. 

KONSTUTSTÄLLNING

Elevkonst från det estetiska  

programmet på Ale gymnasium. 

>> Mellan 5 och 15 april på  

medborgarkontoret i Nödinge.

Ortsutvecklingsmöten

Skepplanda
Onsdag 13 april kl 19.00, Byggdegården i Skepplanda

Program för kvällens möte:

Erik Lööv, projektledare på Trafikverket, berättar om arbetet 

med nya E45:an.

Morgan Wester från Trafikverket informerar om den försvunna 

Skepplandavägen.

Mikael Olsson från Västtrafik informerar och tar frågor.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 

ger sin syn på tillväxtmöjligheter i Skepplanda.

 

Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Nol
Tisdag 12 april kl 19.00, Nols Folkets hus

Program för kvällens möte:

Brott- och säkerhetshandläggare Lotti Klug samt polisen infor-

merar om arbetet med att förebygga och stävja brottslighet.

Lennart Nilsson från samhällsplaneringsavdelningen ger infor-

mation om:

 Nyheter från E45:an.

Ale höjd/nya bostäder i Nol.

Nya skolan i Nödinge.

Aktuella ärenden från vår ”att-göra-lista”.

Vi bjuder på fika.

Välkomna hälsar
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson, Sten-Åke Oveborn

Nödinge
Torsdag 14 april kl 19.00, musiksalen, Ale gymnasium

Program för kvällens möte:

Hur ser våra nya politiker på sitt uppdrag? Kommunalrådet Mi-

kael Berglund (M) och oppositionsrådet Paula Örn (S) berättar. 

Kaffe och bulle.

Samverkanskoordinator Birgitta Augustsson  berättar om  

arbetet med att koordinera insatser för unga i samverkan  

mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

Thomas Berggren, projektledare för VAKNA!, informerar om 

utmaningarna för och resultatet av den drogförebyggande 

verksamheten i kommunen. 

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Vintern har varit lång men nu drar 

arbetet igång med att färdig-

ställa den nya busshållplatsen vid 

Älvängens vårdcentral. Arbetet 

planeras starta vecka 15 med even-

tuellt lite förberedande arbeten 

under vecka 14. Hållplatsen kom-

mer att vara färdig i maj.

Arbetet kommer påverka fram-

komligheten i området och vi ber 

er att ha överseende med detta. 

Tänk på säkerheten för entrepre-

nören som bygger hållplatsen och 

sänk hastigheten när ni kör förbi 

arbetsplatsen.

För mer information, ring Jesper 

Gustafsson, gatuingenjör, tfn 0303 

37 13 01, eller besök ale.se, trafik 

och infrastruktur.

Under vecka 16 påbörjas det 

huvudsakliga arbeten med en ny 

upphöjd passage i kurvan vid med-

borgarkontoret mellan Ale torg 

och Ale gymnasium (område 1 på 

fotot). Passagen kommer innebära 

en säkrare miljö för fotgängare och 

cyklister.

I samband med detta arbete 

kommer även avsmalningen på 

Vitklövergatan mellan Ale gymna-

sium och Alebyggens område vid 

Södra Klöverstigen göras i ordning 

och asfalteras (område 2 på fotot). 

Dessa arbeten kommer framfö-

rallt pågå under vecka 16 och 17 

men en del förberedande arbeten 

kan börja redan vecka 15. Arbetet 

kommer att påverka framkomlig-

heten i området framför allt för 

motorfordon, men även för fot-

gängare och cyklister.  Vi hoppas 

att ni har överseende med detta 

och ber er vara försiktiga när ni rör 

er i området. Sänk hastigheten och 

tänk på arbetsmiljön för de som 

utför arbetet!

För mer information, ring Jesper 

Gustafsson, gatuingenjör, tfn 0303 

37 13 01, eller besök ale.se, trafik 

och infrastruktur.

Gatuarbeten i Nödinge

Ny busshållplats i Älvängen

Sök till Komvux
Nu kan du söka höstens kurser på 

www.ale.se/komvux. 


