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Ale H2O 
– Stor satsning om dricksvatten 

och hälsa i Ale kommun

Vill du vara med i en av de största studierna 

någonsin om dricksvatten och hälsa?

I januari 2012 inleder Ale kommun i samarbete med Livsmedelsverket 

och Chalmers Tekniska Högskola studien Ale H2O, en studie om vår 

konsumtion av dricksvatten och vår hälsa. Studien genomförs i hela 

landet med hjälp av marknadsundersökningsinstitutet Synovate, med en 

fördjupad undersökning i vår kommun.

Många i Ale kommun kommer att bjudas in att delta i studien. Ytterligare 

information fi nns på Ales webbplats www.ale.se. Studien går även att 

följa på www.facebook.se/AleH2O. Välkommen till ett spännande 

forskningsprojekt!

Öppettider på 
biblioteken i Ale
Huvudbiblioteket Nödinge

Måndag 08.30-19.00

Tisdag 08.30-19.00

Onsdag 10.00-19.00

Torsdag 08.30-19.00

Fredag 10.00-15.00

Lördag 10.00-14.00
 

Skepplanda bibliotek

Måndag 14.00-19.00

Tisdag 10.00-15.00

Torsdag 10.00-16.30
 

Surte bibliotek

Tisdag 14.00-19.00

Onsdag 10.00-16.30

Torsdag 10.00-15.00
 

Älvängens bibliotek

Måndag 10.00-16.30

Onsdag 14.00-19.00

Torsdag 10.00-15.00

Kungörelse

Detaljplan för Handelsplats 

Älvängen inom Starrkärr 1:42 mfl . 

Ale kommun, Västra Götalands län

                     

Miljö – och byggnämnden

 (nuvarande Samhällsbyggnads-

nämnden) beslutade 2010-08-26 

att ge miljö- och bygg-

förvaltningen (nuvarande Sektor 

Samhällsbyggnad) i uppdrag 

att upprätta förslag till detalj-

plan. Planändringens syfte är att 

tillskapa byggrätter för handel. 

Detaljplanen handläggs med 

enkelt planförfarande enligt 

reglerna i PBL 5:28.

Under 2011 var planförslaget ute 

på samråd. Kommunen har 

därefter upprättat ett 

kompletterande PM beträff ande 

trafi kbuller. 

Eventuella synpunkter framförs 

skriftligt till Samhällsbyggnads-

nämnden, Ale kommun, 449 80 

Alafors, senast den 1februari. 

Den som inte framfört skriftliga 

synpunkter senast under denna 

tid kan förlora rätten att senare 

överklaga beslutet om att anta 

detaljplanen.

Kompletta planhandlingar fi nns på 

Sektor Samhällsbyggnad och på 

kommunens hemsida, 

www.ale.se/bygga, bo och miljö/

planer och byggprojekt/

pågående planer. Vill du ha 

ytterligare information eller har 

frågor till oss, är du välkommen att 

ringa till Erik Wikström på 

tel: 0303-33 02 43.

LONGKALSONG- LIVE!
Svängig musik med mycket humor, 

fantasi och glädje.

LongKalsong är gruppen som 

sedan 2003 turnerat över hela 

Sverige. Med sina tre skivor och 

över 600 spelningar i bagaget 

bjuder de på underfundiga och 

trallvänliga låtar som tilltalar både 

barn och vuxna. Barnen i publiken 

bjuds in att sjunga med och röra 

sig till låtarna. 

>> Lördag 28 Januari kl 14.00

Teatern Ale gymnasium, Nödinge

Pris 50 kr. Biljetter sälj på biblioteket 
i Nödinge.

DA TWISTED FEET
Kulturskolan presenterar: 

Dansworkshop med da twisted 

feet , som vunnit SM i Street 

dance och syns fl itigt i TV senast 

på Rosa Bandet galan. För Dig på 

högstadiet och gymnasiet. 

>> Fredag 20 Januari 17:30 till 

19:30 och 

lördag 21 januari 15:00 till 18:00

200 kr för båda dagarna, 
fortsättningskurs på lördagen. 
Biljetter säljs på biblioteket i 
Nödinge.

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader 

och deras föräldrar. Vi läser sagor 

och ramsar.

>> Surte bibliotek, 

start torsdagen den 26 januari 

kl. 9.30. Fem gånger. 

Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller 
på telefon 0303-33 01 71.

>> Nödinge bibliotek, 

start tisdag den 7 februari kl. 

11.00. Fem gånger.

Anmäl dig till sofi e.nenonen@ale.se 
eller på telefon 0303-33 02 16.

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE SLÄKT-
FORSKARE
>>Onsdagar 18 januari och 

28 mars kl. 16.00 – 18.30.

>>Lördagar 4 februari, 3 mars, 21 

april kl. 10.30 – 13.00.

Plats: Ale bibliotek i Nödinge
 

FOTOUTSTÄLLNING
Fotogruppen Ale ställer ut på tema 

skog och natur.

>> 9 januari – 5 februari.

Skepplanda bibliotek  

PÅ GÅNG I ALE

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 
endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00
Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 
Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 
Pris 450:- 15ggr.
Måndagar och fredagar 
kl 15.30-17.30

Märkestagning:
Onsdagar kl 15.00-17.00. 
Pris 250 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09
Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):
Onsdagar kl 20.00-21.00
Torsdagar kl 16.00-17.00
Pris badavgift + 15 kr
Normal vattentemperatur 26-27ºC
Torsdagar varmbad 33-34ºC

Massage
Massör Arto Lassuri, Bohus 
Massagekonsult
Torsdagar (andra dagar/tider enl 
överenskommelse)
Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30
Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 
Pris 500 kr för 10 ggr

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 

den 30 januari 2012 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• Allmänhetens frågestund. 

• Upphörande av arbetsordning för Rådet för hälsa och trygghet

• Taxa för simskolan i Skepplandahallen

• Omdisponering av investeringsmedel för grundskolans 

en-till-en-satsning

• Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder

• Uppsägning av samarbetsavtal mellan Kungälv och Ale 

kommuns räddningstjänst

Föredragningslistan fi nns 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


