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Nu är tiderna för höstens ortsutvecklingsmöten bokade. Mer information 

om varje möte kommer i kommunens annons i Alekuriren minst en vecka 

innan mötet samt på kommunens webbplats www.ale.se.

 

Ortsutvecklingsmöten i Ale:

• 13 oktober - Alafors

• 18 oktober - Surte och Skepplanda

• 19 oktober - Älvängen

• 20 oktober - Nol

• 25 oktober - Bohus

•  26 oktober - Starrkärr/Kilanda, Hålanda  
och Nödinge

• 27 oktober - Alvhem

Alependeln startar i december 2012. Då ska nya 

busslinjer i Ale kommun passa till pendeltågstrafiken. I 

ett slag får vi kommunikationer till Göteborg med helt 

nya möjligheter.

     Just nu planerar vi för kollektivtrafiken i Ale 

kommun. Vi vill gärna berätta om planerna och lyssna 

på dina synpunkter! Därför ordnar vi – förtroendevalda, 

personal på sektor samhällsbyggnad och personal från 

Västtrafik – några möten för dig. Vi passar också på och 

visar en av de små bussar som kommer att trafikera 

hemma hos dig!

Sofia Berne, forskare vid 

psykologiska 

institutionen i Göteborg

Barn och ungdomar ökar hela 

tiden sin användning av sociala 

medier. Det är oftast utvecklande 

och bra men det kan ibland 

resultera i mobbning. Hur ska jag som föräldrar 

upptäcka det och vad säger barnen själva?

Sofia Berne är legitimerad psykolog och forskar om 

cybermobbning tillsammans med andra länder i 

Europa. Hon kommer att prata och vad man som 

förälder kan var uppmärksam på för att stödja sitt 

barn. Sofia har med sig senaste forskningsresultat av 

intervjuer med barn och unga med mera.

>>Måndag 17 oktober kl 18.30

Ale Gymnasium, Musiksalen. Gratis inträde

Skydda dig mot 
brott i höstrusket! 
Starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde!

Utveckla din ort!

Tyck till om Ales 
nya kollektivtrafik
Hur ser du på vår nya kollektivtrafik?

Om mobbing på nätet 
– är det något att ta på allvar?

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar visar sina egna alster.

>> 3 – 21 oktober.  Ale gymnasiums entré

VERNISSAGE  >> Måndag 3 oktober kl 18.00

GULDETS, SAGORNAS OCH KUNGARNAS TID
Bengt Nordqvist, arkeolog, berättar om unika fynd i Ale. Arr: 

Bibliotekets vänner i norra Ale.

>> Onsdag 28 september kl. 19.00 

på Älvängens bibliotek

BEBIS-SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKEN
För bebisar mellan 4 och 8 månader och deras föräldrar. Vi träffas fem 

gånger och läser böcker och ramsar tillsammans. 

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

>> Start tisdag 27 september  kl 11.00. 

Anmälan tel. 0303-330 216.

SURTE BIBLIOTEK

>> Start torsdag 29 september kl 9.30. 

Anmälan tel. 0303-330 171

PÅ GÅNG I ALE

Lokala möten 
Ingen föranmälan behövs. Kaffe serveras från kl 18.00.

Surte och Bohus
Måndag den 3 oktober kl 18.30. Bohusskolan.

Nödinge, Nol och Alafors
Tisdag den 4 oktober kl 18.30. Ale gymnasium.

Älvängen, Skepplanda och Hålanda
Torsdag den 6 oktober kl 18.30. Madenskolan.

Grannsamverkan är en enkel och 

kostnadsfri metod för dig och dina 

grannar att samverka mot brott 

och öka gemenskapen i området 

där du bor. Grannsamverkan 

fungerar lika bra om du bor i 

radhus, parhus, lägenhet eller 

fristående villa i tättbebyggt 

område likväl som på landsbygd. 

Läs mer på www.ale.se eller 

kontakta kommunens brotts-och 

säkerhetshandläggare Charlott 

Klug på 0303-33 01 21 för mer 

information.”


