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September

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  

den 26 september 2011 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks följande:

·         Allmänhetens frågestund

·         Exploateringsavtal för Kronogården i Älvängen

·          Detaljplaner för bostäder i Kronogården, Utby 20:1, 4:5, 

28:2 samt 3:116- beslut om antagande av planförslaget och 

utställningsutlåtande

·          Handlingsprogram för Ale kommun enligt Lag mot skydd mot 

lyckors amt Lag om extraordinär händelse

·         Kostprogram för Ale kommun

·          Demokratiberedningens förslag till revidering av vissa 

områden inom Ale kommuns arvodesbestämmelser

·          Revidering av GR:s förbundsordning

Föredragningslistan finns hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och  

på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på  

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

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

Nationella Anhörigdagen

Ale kommuns Kulturstipendium 2011

Vi vänder oss till dig som har en 

närstående som behöver ditt 

stöd eller hjälp!

Anhöriga/närstående är mycket 

viktiga för en person som är 

äldre eller som är sjuk eller 

funktionshindrad. Ibland kan man 

som den stödjande vara i behov av 

eget stöd för att klara situationen. 

Periodvis kan det vara mycket som 

händer och det kan vara svårt att 

få tid och kraft att räcka till. 

 
Vi har nu fått möjlighet att erbjuda 

en föreläsning kring ämnet

MINDFULNESS – MEDITATION 

OCH ETT SÄTT ATT LEVA

•  om att träna i att vara här 

och nu, ett verktyg till nytta i 

vardagen och en möjlighet att 

påverka sin livssituation

•  Föreläsare Bo Harty, psykolog 

Ledarsupport AB

•  Paus med fika

Torsdag 6 oktober kl 18.30-21.00

Teaterlokalen på Ale gymnasium 

i Nödinge

Anmälan eller frågor mottas av 

Ann-Marie Thunberg 

0303-371254 eller mail:  

ann-marie.thunberg@ale.se

samt Vuxenskolan 0303-748502 

eller mail:  ale@sv.se senast 30/9

 

Välkomna!

Ansökan om kulturstipendium 

eller förslag på kulturstipendiat 

skall tillsammans med eventuellt 

dokumentation vara kommunen 

tillhanda senast måndag  17 

oktober 2011.

För ytterligare information 

kontakta enhetschef Ragnhild 

Kappelmark, 0303-330939

Blanketter och information finns 

även på ale.se/uppleva och göra/

kultur/kulturstipendium

Ansökan sänds till  Ale kommun, 

Sektor utbildning, kultur och fritid, 

449 80 Alafors

Stipendiet om  15 000 utdelas till person eller organisation för insatser inom kulturområdet. Stipendiet kan 

delas på flera stipendiater. Det utdelas till person eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella 

verksamhet knuten till Ale. Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium.

FÖRHANDSTITT PÅ EN 

NY SAMISK PSALMBOK

En Skepplandabo, Johannes 

Marainen, är med och tar fram en 

ny samisk psalmbok. Den skall 

presenteras i Kiruna kyrka den  

12 oktober i närvaro av  

ärkebiskopen.

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra 

Ale,  Ale kommun,  Studieförbun-

det Vuxenskolan

>> Tisdag 20 september kl 19.00 

på Skepplanda bibliotek

 FÖRFATTARFRUKOST  

MED CAMILLA CEDER

Camilla Ceder debuterade 2009 

med kriminalromanen Fruset 

ögonblick. Hösten 2010 utkom 

Babylon, hennes andra roman.  

Camilla Ceder är bosatt i Göte-

borg.

Pris: 60 kronor. Förköp på  

biblioteket från 27 augusti.

Arrangör: Ale kommun,  

Studieförbundet Vuxenskolan

>> Lördag 17 september  

på Ale bibliotek

GULDETS, SAGORNAS OCH 

KUNGARNAS TID

Föredrag på Älvängens bibliotek

Bengt Nordqvist, arkeolog, berät-

tar om unika fynd i Ale. Under de 

senaste åren har flera spännande 

fynd gjorts i Ale. Vid Grönån har 

grävts fram mycket unika träfynd 

som går tillbaka till romersk 

tid och folkvandringstid. Dessa 

vardagsföremål utgör en skarp 

kontrast till de exklusiva guld-

föremål som påträffats i Ale och 

Västsverige.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale

>> Onsdag 28 september  

kl 19.00 på Älvängens bibliotek

PÅ GÅNG I ALE

Obs! Stängt på biblioteken
Ale bibliotek, Nödinge, STÄNGT onsdag 14 september 

t.o.m. tisdag 20 september. Endast öppet för författar-

frukost med Camilla Ceder lördag 17 september.  

Ale släktforskares Öppet hus flyttas fram tilll onsdag  

21 september. Biblioteket ska under stängningen göra 

om entréplanet samt installera ett nytt utlåningssystem.

Biblioteken i Skepplanda, Surte och Älvängen stängda 

torsdag 22 september. Ale bibliotek, Nödinge, öppet  

som vanligt kl 09.30-19.00.

Är du förälder och har barn mellan  

0 och 17 år? Då är du välkommen till 

Föräldrabussen – en husbil som kommer 

att stå på följande orter: 

17.30-19.30

Måndag 19 och 26 september                                                                

Skepplanda,  Albotorget

Tisdag 20 och 27 september                                                                         

Älvängen, vid ICA

Onsdag 21 och 28 september                                                                            

Bohus,  Bohus Centrum

Torsdag 22 och 29 september                                                                      

Nödinge,  Ale Torg

Kom in och snacka barn 
i Föräldrabussen med start  

19 september i Skepplanda

Missa inte...
 

”Kraftkällan” en  folder 

som kommer i din  

brevlåda denna veckan 

 

Där finns tips till alla  

Alebor, särskilt för  

föräldrar men även för 

andra som vill ta  

del av sånt som kan  

aktivera såväl kroppen  

som knoppen. 

Tack!
Äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet vill 

tacka alla sommarvikarier och 

feriearbetare för en mycket fin 

insats i sommar.

www.ale.se

Kraftkällan

Hösten 2011
Föreläsningar 

Föräldrastöd 

Råd och stöd 

Fysisk aktivitet 

Stöd till anhöriga 

Samvaro - Film och annat

Illustration: Ivan Ivarson, Älvlandskap


