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HÖSTLOVSFÖRESTÄLLNING
- JAG OCH VIOLA
Ett danssolo tillägnat dem i vår 

närhet som inte finns mer, men som 

ändå är med oss hela tiden. Inte 

minst i våra hjärtan. Passar åldrarna 

5-9 år. Biljetter 20 kr finns att köpa 

på biblioteken i Nödinge och Surte

>> Onsdag 2 November 14.00 Surte kulturhus

>> Torsdag 3 November 14.00 Tv-Studion Ale gymnasium

HÖSTLOV PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Ale bibliotek, Nödinge Måndag 31 oktober 

Sagostund kl 10.00. Bibliotekets andra våning. Från 3 år. 

Drop-in-pyssel med halloween-tema för alla barn 10.30 - 13.00.

Skepplanda bibliotek Tisdag 1 november 

Textiltryck kl 13.00-15.00

Surte bibliotek Onsdag 2 november. 

Extra drak-onsdag med sagostund för alla barn, fika och 

tipspromenad med chans att vinna biobiljetter.

Älvängens bibliotek Onsdag 2 november. 

Sagostund för barn från 3 år kl 10.00. Pyssel för alla åldrar kl 14 – 19.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ALE
inbjuder till visning av Stefan Jarls film 

Underkastelsen
i musiksalen, Ale gymnasium måndag 31 okt kl 19 00.

En film om de hundratals gifter vi alla 

idag bär i vårt blod, som ett resultat 

av den oerhörda mängd kemikalier vi 

sedan andra världskriget spritt i vår 

miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 

miljödebattören Gunnar Lindgren 

medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!

I samarbete med Studiefrämjandet och Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE

Kungörelse
Ansökan om bygglov för ”Surte 

Tower” på fastigheten Surte 

1:172 har inkommit till Sektor 

Samhällsbyggnad, Plan och bygg. 

Ansökan strider mot gällande 

detaljplan genom att byggandens 

fyra hörn, samt nedersta 

balkonger hamnar på så kallad 

prickmark som enligt planen inte 

får bebyggas. Handlingarna finns 

tillgängliga på Plan och bygg, 

kommunhuset i Alafors. 

Synpunkter skall vara skriftligt 

inlämnade senast 2011-11-15 till 

adressen: Sektor Samhällsbyggnad 

Plan och bygg, Ale kommun, 

449 80 Alafors

Invigning av bibliotekets  
nya utlåningssystem
Biblioteken i Ale har nytt utlåningssystem och detta vill vi fira med en 

officiell invigning.

Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Isabell Korn klipper bandet 

fredag 28 oktober kl 13.00 på Ale bibliotek i Nödinge.

Välkommen!

Alvhem
Torsdag 27 oktober kl 19.00, Klubbstugan, Gläntevi
 
Tema 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

Bohus
Tisdag 25 oktober kl 19.00, Bohus servicehus.
 
Tema 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 önskar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Hålanda
Onsdag 26 oktober kl19.00, Hålanda bygdegård
 
Tema för kvällen:

 •  Information om grannsamverkan, Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 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 önskar
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen

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

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

 •  Kaffe och bulle.

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

 
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Starrkärr/Kilanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård.
 
Tema 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 landsbyggden.

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

 
Välkomna önskar 
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

Ortsutvecklingsmöten

OROLIG?
Är du bekymrad över din eller 

någon anhörigs alkoholdrick-

ande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till en kurator 

med lång erfarenhet av arbete 

med dessa frågor.

Telefonmottagning måndag 

och torsdag kl 13-14. 

Telefon 0303-371 284

Kort väntetid för personligt besök. 

Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och  

familjeomsorgen

Besöksadress:  

Brattåsstigen 6 I Surte

I huvudet på 
en tonåring
Tisdag 8 november 18.30 i Ale 

Gymnasium, teaterlokalen

Välkommen 

att lyssna på 

socionomen och 

coachen Mia 

Börjesson. Hon 

hjälper dig som 

är tonårsförälder 

eller förälder till barn på väg in 

i tonåren att navigera mellan 

glädjeämnen och svårigheter.  

Mia pratar om självbilder och 

självförtroende, ungdomsstilar och 

val av livsstil under tonårstiden på 

ett engagerat och kunnigt sätt.

INGEN AVGIFT

Rytm o Rörelse för 4-5 åringar!
Sång, lek, motorik o kul 

med musik i grupp!

Måndagar kl 15:30 – 16:10  

på Ale gymnasium, sal 107

Nystart 
måndag 7 november
Välkommen!


