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Mars

UTSTÄLLNING
FUNKISGLAS – PRESSAT 
OCH BLÅST
Masstillverkat 

bruksglas som 

fanns i varje hem 

och användes 

dagligen under 

nästan 100 år: 

kylskåpsburkar, små glaslådor för 

livsmedel, senapsförpackningar 

som sedan användes som 

dricksglas mm.

En utställning sammanställd av 

Thomas Lindblad, samlare av 

bruksföremål i glas och plast.

Glasbruksmuseet i Surte

Utställningen pågår  
8 febr – 15 mars
Öppet tisd-fred, sönd 12-15, entre 

vuxna 40:-

Arr Föreningen Glasbruksmuseet 

Vänner och Ale kommun

FREDAGSMYS
Babyrytmik, pröva på 
Bäbisar älskar att riva ut alla 

böcker i bokhyllan, länsa kökslådor 

och röra på sig i största allmänhet! 

Malin Boqvist visar lite tips på 

rytmikövningar du kan göra 

hemma

>> Fredag 2 Mars 
kl 10.30-11:30. Läsesalen, 
biblioteket i Nödinge
Vid frågor kontakta 

kultursekreterare Lisa Haeger lisa.

haeger@ale.se

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Lördag 3 mars 
kl. 10.30 – 13.00
Plats: Ale bibliotek i Nödinge

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN
För kvinnor mitt i livet

Naturens betydelse för vår hälsa

Eva Jonegård, kurator på grön 

rehab i Göteborg samtalar med 

oss om hur hon ser på trädgårdens 

och naturens betydelse för vårt 

välbefinnande.

>> Måndag 5 mars 

kl 18. 30 -21. 00 

i Starrkärrs Församlingshem

Ett samarrangemang mellan 

Rådet för Hälsa och Trygghet och 

Starrkärr-Kilanda Församling

CYKELKONSERT
Medverkande: Susanne Ljungskog 

cykel. Jonas Larsson, Einar Nielsen 

och Per Sjögren slagverk. Per 

Anders Nilsson komposition/EA.

Max Käck komposition. Eleonor 

Holst film.

Idé, komposition och produktion 

Mikael Forsman.

Möt Susanne Ljungskog kl 17.00 i 

Bohushallen

Förköp på Biblioteket i Nödinge, 

entré 100 kr, fri entré under 20 år.

>> Fredag 9 mars kl 19.00  
i Bohushallen

AFFÄRSIDÉ: ATT VÅRDA 
HUNDARS TÄNDER
Susanne Andersson från Nol och 

Ljusevatten driver i Halmstad 

ett företag som utvecklar och 

marknadsför utrustning för 

hundtandvård och arrangerar 

utbildning i tandvård för hundar. 

Susanne berättar om sitt företag 

och dess utveckling.

Fika / Inträde 40:-.

>> Tisdag 6 mars kl. 19.00 
Skepplanda bibliotek
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Ale 

kommun

 FÖRFATTARFRUKOST 
MED BIRGITTA 
STENBERG
Birgitta Stenberg 

har skrivit en 

mängd romaner, 

diktsamlingar och 

barnböcker som 

lästs och älskats 

av en stor läsekrets. Hon var tidig 

ungdomsrevoltör och levde under 

många år ett spännande liv på 

resande fot.

Entré 80 kr. Biljetter finns att köpa 

på Ale bibliotek från 3 mars.

>> Lördag 24 mars 
på Ale bibliotek
Frukost är framdukad från 9.30. 

Birgitta Stenberg 10.00

Arrangör: Ale kommun, 

Studieförbundet Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

KUNGÖRELSE
Ansökan om bygglov för 

”Solgården” på fastigheten 

Målje 2:180 har inkommit till 

Sektor Samhällsbyggnad, Plan 

och bygg. 

Ansökan strider mot gällande 

detaljplan genom att byggandens 

takkupor överskrider tillåten 

byggnadshöjd med 28 %. 

Avvikelsen bedöms vara en liten 

avvikelse. Bygglovsritningar finns 

tillgängliga på kommunhuset i 

Alafors, Plan och bygg. 

Synpunkter skall vara skriftligt 

inlämnade senast 2012-03-19 till 

adressen: Sektor Samhällsbyggnad 

Plan och bygg, Ale kommun,  

449 80 Alafors

Vårdnadshavare kan nu själva 
avgöra vilka tre dagar i veckan 
man önskar barnomsorg.  

Barn till föräldralediga och till 

arbetssökande har rätt till 15 

timmar per vecka på förskolan 

eller i pedagogisk omsorg. All 

barnomsorg är frivillig och 

vårdnadshavarna avgör själva hur 

mycket tid man vill nyttja av de 15 

timmarna per vecka. 

Vårdnadshavare har rätt att välja 

om man vill fördela vistelsetiden 

på 3 timmar, 5 dagar per vecka 

eller 5 timmar, 3 dagar per 

vecka samt rätt att ange vilka 

tre veckodagar man vill fördela 

vistelsetiden på. Rätt att välja 

veckodagar gäller även barn som 

enbart har allmän förskola.

Man väljer veckodagar över tid och 

kan inte byta vid exempelvis helg, 

sjukdom eller annan orsak.

Den nya regeln beslutades av 

Utbildningsnämnden den  

25 januari 2012.

Temaområde Insatser och Stöd! 

Vad finns att söka? Hur går det till?

Onsdagen 7/3 kl. 18 – 20

Medverkande: LSS/SOL-

handläggare Ale kommun, kurator 

Habiliteringen, informatör och 

handläggare Försäkringskassan

Ingen kostnad, Fika, 

Älvängens aktivitetshus 

(Carlmarks väg 4)

Anmälan och/eller frågor till 

anhörigkonsulent 

Ann-Marie Thunberg 0303-371254 

ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan

Välkommen!

Vad tycker dina barn om sin 
förskola och skola? Vad tycker 
du? Vi vill att du svarar på vår 
enkät om ditt barn är tre år, fem 
år, eller går i klass 2, 5 eller 8. 
Svaren är med och bestämmer 
hur vi ska bli bättre.
 

Vi funderar över vad eleverna har 

för uppfattning om sin skola. Hur 

trivs de? Tycker de att de får vara 

med och bestämma? Bemöter 

lärare och annan personal barnen 

och eleverna på ett bra sätt? 

Vad tycker de om det de lär sig i 

skolan?

Dessutom vill vi veta vad du tycker 

i samma frågor. För gymnasiets 

årskurs 2 ställs frågorna bara till 

eleverna.

 

Resultaten från enkäten använder 

vi sedan för att utvecklas. Vi 

hoppas att så många som möjligt 

svarar på enkäten så att våra skolor 

och förskolor får veta vad ni tycker. 

Då kan vi utveckla och förbättra 

verksamheten och hålla högre 

kvalitet på utbildningen och möta 

era andra behov.  

 Enkäten tar upp frågor inom 

områdena trivsel och trygghet, 

delaktighet och inflytande, 

skolmiljö, kunskap och lärande, 

bemötande samt fritidshemmet.

Samma enkät genomförs i hela 

Göteborgsregionen, vilket gör att 

vi kan göra jämförelser också med 

andra kommuner. Sju av frågorna 

ställs på samma sätt i hela landet 

och gör att vi kan jämföra oss med 

alla skolor och förskolor i Sverige.

 

Enkäten genomförs veckorna 9-13, 

alltså 27 februari-1 april. Både du 

och barnen svarar på webben, 

skoleleverna på lektionstid. Det 

går inte att identifiera enskild 

svarande. Du som förälder 

kommer om din förskola/skola 

har möjlighet till det att svara 

på förskolan/skolan till exempel 

i samband med hämtning och 

lämning. Barnen svarar på svenska. 

Du som förälder kan välja mellan 

svenska, engelska, arabiska, 

bosniska, sorani, persiska och 

kurdiska.

Utställning av detaljplan för skola 

utmed Norra Kilandavägen i Nödinge, 

inom del av fastighet Nödinge 4:82, 

Ale kommun, Västra Götalands län.

Fördela tiden i förskolan 
på valfria dagar

Tyck till om förskola och skola

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser

Ett förslag till detaljplan över 

rubricerat område har utarbetats 

och finns utställt för granskning 

från och med den 28 februari 

till och med den 27 mars 2012. 

Detaljplanen har tidigare varit 

föremål för samråd.

Planområdet ligger i den norra 

delen av Nödinge samhälle och 

upptar en yta av ca 8 ha varav 

ca 3 ha är avsatt för skolans 

behov, resterande mark utgörs 

av naturmark. Området är 

inte tidigare detaljplanelagt. 

Planförslaget avviker från 

översiktplanen på så sätt att 

den del av planområdet där 

skolverksamheten föreslås, 

redovisas i Ale översiksplan- 07 

som utbyggnadsområde för 

verksamheter. Övriga delar av 

planområdet redovisas i Ale 

ÖP 07 som grönstruktur och 

följer därmed översiktsplanens 

intentioner. Planförslaget 

bedöms inte innebära någon 

betydande påverkan på miljö, 

hälsa eller hushållning med 

mark, vatten eller andra resurser 

enligt 5 kap 18 § i PBL, någon 

miljökonsekvensbeskrivning har 

därför inte upprättats. Syftet med 

detaljplanen är att ge möjlighet 

för etablering av en ny skola i 

Nödinge samt att säkerställa 

ett grönområde för skolan och 

allmänhetens behov mellan det 

nya skolområdet och Rödjans 

verksamhetsområde. Delar av 

kommunens fastigheter Nödinge 

4:82 och Nödinge 38:2 kommer 

enligt förslaget att planläggs för 

allmänt ändamål – natur.

Detaljplanen finns utställd för 

granskning på följande platser:

• Kommunhuset, Sektor 

Samhällsbyggnad, Alafors

(expeditionstider mån, ons-tor  

kl 08.00-16.30, tis 08.00-18.00,  

fre kl 08.00-16.00)

•Kommunhuset, Nödinge

(expeditionstider mån-tor kl 08.00-

16.30, fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även 

tillgängliga på kommunens 

hemsida: www.ale.se

på följande sökväg: > Bygga, bo 

och miljö > Planer och byggprojekt 

> Pågående planer > Detaljplan för 

skola utmed Norra Kilandavägen 

Upplysningar om planförslaget 

lämnas av planarkitekt Emelie 

Johansson 0303- 37 12 15  

emelie.johansson@ale.se.

Eventuella synpunkter 

framförs skriftligt till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

i Ale kommun, 449 80 Alafors, 

senast den 27 mars. Den som inte 

framfört skriftliga synpunkter 

senast under utställningstiden kan 

förlora rätten att senare överklaga 

beslutet att anta planen.


