
Det ska löna sig att göra något 

gott för Ale. Känner du någon 

som borde uppmärksammas? 

Ett gott föredöme är ett stipen-

dium som delas ut för att upp-

märksamma personer som är goda 

föredömen i Ale kommun. Stipen-

diet delas ut till personer under 25 

år eller ideella organisationer som 

arbetar med barn- och ungdoms-

frågor. Förra året gavs sammanlagt 

30 000 kronor till sex personer som 

ansågs vara goda föredömen. 

En av förra årets vinnare var nu 

14-åriga Batoul Raad som startade 

den populära pysselklubben i Ale.

– Jag tycker det här stipendiet är 

ett bra sätt att ge ungdomar mo-

tivation. Det var många förra året 

som sa ”Grymt 

gjort, Batoul, 

jag ska också 

göra som du och 

engagera mig”, 

berättar Batoul 

Raad.

Av de 5 000 

kronor hon fick 

förra året har en del gått till pussel-

klubben, en del till konståkningen 

och en del har hon fortfarande 

kvar.

Känner du någon som borde 

uppmärksammas detta året? 

Ta chansen att nominera din 

kandidat innan nomineringstiden 

är ute. Senast på söndag 15 maj 

måste kommunen få ditt förslag. 

Nomineringen görs på www.ale.se.

Kungörelse
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PÅ GÅNG I ALE

VÅRKONSERT

Elever från kulturskolan inbju-

der till den årliga vårföreställ-

ningen med musik, sång och 

bild. En härlig blandning med 

allt från klassiskt till pop och 

rock utlovas. Kulturskolans 

Intresseförening säljer fika från 

kl 18.30. Tid och plats: Torsdag 

19 maj kl 19.00 Teatern, Ale 

gymnasium.

Valnämnden i Ale kommun  

genomför preliminär rösträk-

ning ”onsdagsräkning” för om-

valet 2011. Onsdagsräkningen 

genomförs onsdagen den 

18 maj, kl 10.00 i möteslokal 

Hövdingasalen på Medborgar-

kontoret, Ale Torg, Nödinge. 

Onsdagsräkningen är offentlig.

Under parollen Ett friskare Sverige 

arrangeras under en veckas tid 

över 2 500 olika aktiviteter i hela 

landet med fokus på bra matvanor 

och fysisk aktivitet. Nu på måndag 

den 9 maj går startskottet för Ett 

friskare Sverige och i år är intresset 

större än förra året då cirka 1 000 

aktiviteter arrangerades.

I Västra Götaland är det bland 

annat hopprepsfest vilket i Ale 

betyder att barnen på förskolorna 

denna vecka får hopprep.

Men att bli hälsosam är inget som 

man blir genom att motionera och 

äta rätt i en vecka. Det kräver ett 

långsiktigt tänkande. Därför har Ale 

kommun med samarbetsorganisa-

tioner försökt hjälpa till. Från och 

med denna vecka har vi uppdaterat 

vår gamla aktivitetskatalog där 

föreningar i Ale tipsar om olika akti-

viteter som till exempel gymnastik 

eller stavgång.

Vi har dessutom låtit trycka upp 

Friska tag-kort och upplevelsekort 

med fyra olika aktiviteter att göra. 

När man har fyllt sitt kort med 

aktiviter kan man skicka in den och 

tävla om att exempelvis vinna en 

dag på ett spa.

Platser som du kan hämta aktivi-

tetskatalogen samt upplevelse-

korten på:

SKEPPLANDA: Vårdcentralen, 

Biblioteket.

ÄLVÄNGEN: Apoteket, Vårdcentra-

len, Biblioteket, Äskekärr – turist-

byrån.

NÖDINGE: Medborgarkontoret, 

Apoteket, Vårdcentralen,  

Biblioteket.

BOHUS: Apoteket, Vårdcentralen.

SURTE: Biblioteket.

Kom med på föreningarnas

promenader under 2011!

HÅLANDA

Start vid Hålanda Bygdegård

Måndagar kl 19.00. Hålanda IF.

SKEPPLANDA

Start vid Simhallens entré

Måndagar kl 19.00. Hålanda Sim & 

Trim.

KILANDA

Start: Kilanda skola

Måndagar kl 19.00. Kilanda IF.

RYD

Start: Ryds Missionskyrka

Måndagar ojämna veckor kl 9.30.

Ryds IF.

ÄLVÄNGEN

Start: Apoteket, Älvängen

Torsdagar kl 10.00. PRO Ale Norra.

ALAFORS

Start: Kiosken, Alafors

Måndagar Kl 10.00. Alafors IF.

ALAFORS

Start: Furustugan

Måndagar kl 09.00. 

Onsdagar kl 09.00. Ale 90 IK.

NÖDINGE

Start: Dammekärr

Måndagar kl 10.00. SPF Alebygden.

NÖDINGE

Start: Apoteket

Tisdagar kl 10.00. Finska föreningen.

FREDAGSVANDRINGAR

Samling vid Järntorget, Älvängen 

– McDonalds, Nödinge – Södra 

p-platsen, Bohus – Samling på 

samtligaplatser kl 09.20. Ta gärna 

med fika – Sista vandringen 27/5.

SPF Alebygden.

Promenera mera 

Hög tid att bli hälsosam

Inbrottstjuven är ofta framme när 

man är bortrest. Ett 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.

Slipp oväntat besök 
under semestern

Landets kommuner satsar för ett friskare Sverige under vecka 19

...att anmäla dig till Kulturskolan 

senast vecka 19. 

Läs mer på www.ale.se eller ring 

tfn 0303 33 05 90.

Glöm inte...

Utsläppet för våra studenter på 

avslutningen torsdag 26 maj är kl 

12.30. Parkeringen på Ale gymna-

sium är avstängd från och med kl 

06.30–11.00. Boende som har bilar 

stående på parkeringen får tänka 

på att flytta dem. Ale gymnasiums 

café har stängt hela dagen och 

biblioteket öppnar först kl 15.00.

Har ni ärende till Ale gymnasium, 

tänk på att framkomligheten är 

begränsad mellan kl 12.00–14.00.

Skolavslutning onsdag 15 juni.

Dagen börjar kl 08.45 och slutar 

cirka kl 12.00. Nästa läsår börjar 

tisdag 23 augusti. Mer information 

om tider kommer i Alekuriren och 

på vår hemsida:  

www.alegymnasium.ale.se.

Mellan 20 och 24 år? Nu höjs 

studiemedlet för dig som vill 

studera.

Det finns många sätt att komma 

tillbaka till arbetsmarknaden eller 

göra ett nytt yrkesval. Antingen 

genom att fördjupa sig inom ett 

område eller att vidareutbilda sig  

– det gäller att ta chansen, att ta 

tag i sin framtid. 

För att öka möjligheten för unga 

arbetslösa att slutföra sina av-

brutna studier på grundläggande 

eller gymnasial nivå har riksdagen 

beslutat om ett högre bidragsbe-

lopp i studiemedlen för dig som är 

mellan 20–24 år (födda1991–1987). 

Ytterligare information finns på 

www.csn.se. 

Besök vår webbplats  

www.ale.se/komvux för att få 

information om utbildningar och 

kontaktuppgifter.

Ta tag i din framtid!

Studentavslutning

Nominera goda föredömen!

Batoul Raad
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