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Oktober

Alafors
Torsdag 13/10 klockan 19.00, Pelarteatern

 
Tema för kvällen: Att bygga broar och skapa möjligheter mellan unga, 

vuxna och föreningsliv!

· Presentation av Pelarteaterns verksamhet

·  Diskussion kring höstens vakna föreställning ”Vad gör du just nu” 

sanning och konsekvens

·  Ung i Ale

·  Är en tidig krona bättre än tre sena?

 
Inbjudna gäster:

·  Patrick van’t Hof, Pelarteatern

·  Karin Larsson, Ahlafors IF

·  Mats Berggren, Ale fritid

·   Birgitta Augustsson, samverkans-

koordinator för barn & unga i Ale

·  Thomas Berggren, projektledare Vakna         

·  Klas Arvidsson, fritidskontoret

·  Isabell Korn, ordförande kultur- & 

fritidsnämnden              

 
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

Inom kort får du ett brev från barnomsorgen i Ale kommun.
Det handlar om kommunens årliga uppdatering av inkomstuppgifter, som 
sedan ligger till grund för barnomsorgsavgiften.  

Den 14 oktober skall uppgifterna vara inlämnade till Sektor Utbildning, 
kultur och fritid, Ale Kommun, 449 80 Alafors. 
Har du frågor är du välkommen att ringa till 0303-330 327

Kungörelse

Utställning av detaljplan för 

bostäder vid Skepplanda 

prästgård, inom Skepplanda 

1:13 m fl, Ale kommun,  

Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över 
rubricerat område har utarbetats 
och finns utställt för granskning 
mellan den 4 oktober och den 
1 november 2011. 

Detaljplanen omfattar Skepplanda 
1:13 och del av Arnes väg, 
Skepplanda 8:4, som avgränsar 
området i öster. Planområdet 
är ca 1 hektar stort och ligger i 
norra Skepplanda. Området är 
i dagsläget planlagt för kyrkligt 
ändamål och finns inte med som 
utbyggnadsområde i kommunens 
översiktsplan, Ale ÖP 07. Planens 
syfte är att ändra gällande 
markanvändning till bostäder och 
att pröva möjligheten att uppföra 
ny bebyggelse i anslutning till 
Skepplanda prästgård. Förslaget 
bedöms inte leda till någon 
betydande miljöpåverkan, någon 
miljökonsekvensbeskrivning har 
därför inte upprättats.

Detaljplanen finns utställd för 
granskning under tiden 
2011-10-04 till 2011-11-01  
på följande plats:

•  Kommunhuset, Sektor 

Samhällsbyggnad, Alafors 

(expeditionstider mån, ons-tor 

kl 08.00-16.30, tis 08.00-18.00, 

fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även på 
Ale kommuns hemsida: www.ale.
se, under rubrik: Bygga, bo och 
miljö > Planer och byggprojekt > 
Pågående planer > Övriga orter. 
Upplysningar om planförslaget 
lämnas av planarkitekt  
Emely Lundahl på telefon:  
0303- 37 12 14 eller e-post:  
emely.lundahl@ale.se.  

Eventuella synpunkter 
framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, 
senast tisdagen den 1 november. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga 
beslutet att anta planen.

Ortsutvecklingsmöten

FÖRFATTARFRUKOST 
MED KRISTIAN WEDEL 
Kristian Wedel  är  författare och journalist 
på Göteborgsposten där han också skriver 
krönikor. Han har skrivit flera böcker, bland 
annat om Göteborg och New York. 
Frukost står framdukat från 09.30. Kristian 
Wedel  10.00. 
Pris: 60 kronor. 
Förköp på biblioteket från 24 september. 
Arrangör: Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan
>> Lördag 15 oktober

Ale bibliotek

 

KONSTUTSTÄLLNING 
AV HELENE NORK
Stilla betraktelser på 
Skepplanda bibliotek
>> 3 - 27 oktober

Vernissage 3 oktober kl 16 - 19.

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar 
visar sina egna alster.
>> 3 - 21 oktober

Ale gymnasiums entré 

RÖDA RUMMET 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
Biblioteket ger tips ur årets bokflod.
Surte bibliotek
tisdag 11 oktober kl 19.00
 

SAHLGRENSKA TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om Sahlgrenska 
testamentet med Östads stiftelse. 
Skepplanda bibliotek
tisdag 18 oktober kl 19.00
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale,  Ale 
kommun,  Studieförbundet Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

Aktuellt angående inkomst-

uppgift i barnomsorgen

Är du kvinna …
och utsatt för våld och/eller kränkning? 

Det kan vara fysiskt eller psykiskt i en tidigare eller 
pågående relation? 

Behöver du någon att samtala med?  

Behöver du rådgivning eller praktisk hjälp att bryta en 
destruktiv relation? 

Då är du välkommen att ringa till socialsekreterare för kvinnofrid 
tfn 0303-37 12 47. Ingen fråga är för liten. 
Inget journalförs och det är kostnadsfritt. 

>>


