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Oktober

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  

31 oktober 2011 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

·         Allmänhetens frågestund

·         Verksamhetsplan med budget för 2012

·         Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31

·          Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till 

kultur- och fritidsnämnden

·          Revidering av taxa för prövning och kontroll inom 

livsmedelsområdet

·         Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan

·          SOLTAK – förslag till fortsatt samverkan mellan kommunerna 

Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv

·         Bolagsordning för AB Alebyggen

·          Svar på motion från Rune Karlsson (SD) om mottagande av 

flyktingar och andra skyddsbehövande

·          Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska 

få leva tillsammans på kommunens boenden

Föredragningslistan finns hos Ale kommun,0303-330 000 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

INSTÄLLD FILMVISNING
Bio för daglediga 1 november kl 14.00 i 

Medborgarhuset, Alafors är inställd på grund 

av arbete med nya biografmaskiner.

Har din närstående afasi?  
Vill du veta mer? Vill du delta i en samtalsgrupp 
tillsammans med andra anhöriga/närstående?

Anhörigstödet inbjuder till fyra träffar under vintern 
med start 1 november.
Du får träffa logoped Stina Lundberg som arbetar både i Ale och Kungälv. 

Du kommer också att träffa biståndshandläggare, arbetsterapeut och 

anhörigkonsulent.

Träffarna kommer att vara i Bohus servicehus 
kl 17-19, 1/11, 22/11, 6/12 samt den 10/1.
Det kommer att innehålla frågor kring diagnoser, symtom och 

behandling. Vi diskuterar bemötande och vardagsstöd, samt vad sjukvård 

och kommunens service och stöd kan erbjuda.

Frågor och intresseanmälan till Stina Lundberg, logoped tfn 0704 32 01 74

Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent tfn 0303 37 12 54

Samarbete med Studieförbundet  Vuxenskolan

Bohus
Tisdag 25 oktober kl 19.00, Bohus servicehus

Teman för kvällen:

•   BanaVäg i väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar den 
nuvarande trafiksituationen.

•  Västtrafik informerar om sina åtgärder i samband med 
trafikomläggningen.

• Fritid informerar om den nya idrottshallen.

• Övriga frågor.

Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Starrkärr/Kilanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

Teman för kvällen:

•  Jörgen Sundén Ale kommun, exploaterings- och 
samhällsplaneringsavdelningen redovisar om bullerutredningen för 
den tänkta motorbanan i Kollanda.

•  Jan A Pressfeldt Samhällsbyggnadsnämndens ordförande berättar om 
planerna för byggnation på landsbygden.

•  Triventus ; Bengt Henriksson samt Vind i Ale  redovisar dagsläget för 
vindkraftsetablering i Ale.

Välkomna hälsar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

Hålanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Hålanda bygdegård

Teman för kvällen:

•  Information om grannsamverkan, Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare Ale kommun.

•  Kommunledningens tankar om Hålandas service och infrastruktur 
i framtiden, Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande i Ale 
kommun.

•  Svar på frågor från förra mötet.

•  Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen

Nödinge
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Musiksalen Ale gymnasium 
Teman för kvällen:

 •  Nu vänder vi trenden för Ale gymnasium, Hans Enckell, 
verksamhetschef Lola Odén, rektor samt Annika Sjöberg, sektorschef.

 •  Aktuella bostadsprojekt, Ale höjd och Södra Backa, Erik Wikström, 
planarkitekt Emely Lundahl, planarkitekt.

 •  Vi bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Alvhem
Torsdag 27  oktober, kl 19.00, Klubbstugan Gläntevi 
Teman för kvällen:

 •  Hur går det med bygget av E45 – medverkan från Trafikverket och 
PEAB.

 •  Information om nybyggnation i Lilla Alvhem – medverkan från KB 
Maden.

 •  Vi följer upp gamla frågor – och väcker nya.

 •  Vi bjuder på fika

Välkomna önskar
Roland Wall, Peter Ohlsson och Leif Gustafsson

Surte
Tisdagen den 18/10 kl 18-22, Glasbruksmuseet Samlingslokalen

Välkomna hälsar
Owe Olsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engström

Ortsutvecklingsmöten

TEMAKVÄLLAR 
I NOVEMBER

Kommunpsykiatri 
samt autism och andra 
neuropsykiatriska 
diagnoser

Samtliga mötesträffar vänder 

sig till anhöriga/närstående. 

Medverkande är personal inom 

kommunen. Tillfälle för utbyte 

av information, erfarenheter, 

frågor och synpunkter.

2/11 Kommunpsykiatri

Organisation

Vad erbjuds inom kommun 

respektive primärvård/

regionsjukvård

Hur arbetar vi kring bemötande 

förhållningssätt och synsätt!

16/11 Autism och andra 

neuropsykiatriska diagnoser

Innehåll preciseras  senare

30/11 Autism och andra 

neuropsykiatriska diagnoser

Innehåll preciseras senare

Alla träffarna sker på Älvängens 

aktivitetshus Carlmarks väg 4 

(stora entren), Klockan 18-20

Anmälan ej nödvändig men 

hör gärna av dig via telefon, 

telefonsvar eller mejl (för 

fika) till Ann-Marie Thunberg 

anhörigkonsulent tfn 

0303 37 12 54 e-post:  

ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet  
Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

KULTURSKOLANS 
HÖSTKONSERT

Sång, Musik och Bild med 

elever från Ale kulturskola. I 

samband med konserten sker 

insamling för världens barn. 

Intresseföreningen säljer fika 

från 18.30.

>> Torsdag 27 oktober 19.00

teatern  Ale gymnasium.


