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April

PÅ GÅNG I ALE

MUSIKAL- 
FÖRESTÄLLNING 
med kulturskolans elever
Fri entré
>> Onsdag 4 april kl 19.00
Teatern i Ale Gymnasium

FÖRFATTARFRUKOST 
MED MARIE 
HERMANSON
Entré 80 kronor. Biljetter finns att 
köpa på biblioteket från 31 mars.
>> Lördag 21 april 
Ale bibliotek, Nödinge.  
Frukost är framdukad från kl 9.30.  
Marie Hermanson 10.00.
Arrangörer: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan
 

LASSEMAJA 
MYSTERIE-TEMA PÅ 
BIBLIOTEKEN I PÅSK
Kom och lös mysteriet med de 
försvunna gyllene böckerna 
på biblioteken i Nödinge, 
Skepplanda, Surte eller 
Älvängen. Även tipspromenad 
om LasseMajas detektivbyrå. För 
öppettider, se ale.se/bibliotek.
 

ÄLVÄNGEN 2022
23 visioner av Chalmers arki-
tektstudenter
Utställning på Älvängens 
bibliotek 26 mars-16 april.
Studenterna finns på plats och 
presenterar visionerna 
onsdag 11 april kl  16.30-19.00. 
Kl 19.00 börjar Ortsutvecklings-
mötet i Aroseniusskolans aula.
 

VAD FÅREN GER
Eva Borgede visar alster i ull 
och lammskinn på Skepplanda 
bibliotek den 2-26 april. Eva är på 
plats måndag 16 april  
kl 17.00-19.00 för att svara på 
frågor, visa och berätta.

Årsmöte
Ale Kulturskolas 
intresseförening inbjuder till 
årsmöte måndag 16/4 kl 18.30, 
Ale gymnasium.

Välkomna med anmälan till, 
lauraobrien@telia.com eller 
tel 0303-33 63 64
Alla intresserade välkomna!

Surte Glasbruksmuseet i Surte tisdag 10 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Mikael Berglund kommunalråd 

informerar om kommunens visionsarbete

•  Jan A Pressfeldt ordförande för samhällsbyggnadsnämnden informerar 
kring aktuella frågor i Surte

Välkomna hälsar Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin, Catharina Engström 
och   Jan-Åke Lindberg

Älvängen Aroseniusskolans aula onsdag11 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Paula Örn oppositionsråd informerar om 

kommunens visionsarbete.

•  Vad pågår och vad är planerat –Jan A Pressfeldt ordförande för 
samhällsbyggnadsnämnden informerar.

• Vad vill du ska hända i Älvängen fram till 2017?

Vi bjuder på fika och i samband med mötet kan ni även titta på 
utställningen Älvängen 2022 –Visioner av arkitektstudenter på Chalmers, 
kl 16-19 i skolan bibliotek.

Välkomna hälsar  Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och 
Roland Axelsson

Nödinge Ale gymnasium torsdag 12 april kl 19.00
•  Inbrott och skadegörelse har en tendens att öka. Brottsförebyggande 

genom grannsamverkan. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare.

•  Ale Vision, var med och skapa framtiden! Paula Örn, kommunalråd 
informerar om kommunens pågående visionsarbete.

•  Vad vill du ska hända i Nödinge fram till 2017? Är du nyinflyttad eller 
barnfamilj? Vi vill höra dina idéer och synpunkter.

• Övriga frågor

Välkomna önskar Lennarth Nilsson och Sven Petersson

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Nu är det dags för fest
Tack för ert tålamod 

under utbyggnaden av 

E 45 och järnvägen! I de-

cember inviger vi byg-

get, med både pompa 

och fest. Nu vill vi ha era 

förslag på kul saker till 

invigningen.

Slutet nalkas för trafikom-

läggningar och förlängd 

Långt projekt
• Förstudie Göteborg–Älvängen  

 1994

• Utredningar 1994–1997 

restid. Bygget som har 

pågått sedan 2007 har på-

verkat alla oss som reser i, 

till och från Ale kommun.

I december är det dags för 

invigning och bandklipp-

ning av stora mått. Efter-

som trafikverket kommer 

att arbeta in i det sista vet 

vi inte det exakta datumet 

än. Tanken är att hålla en 

officiell invigning (för-

modligen en fredag) och 

sedan ha en festlig dag för 

alla kommuninvånare.

Vi har gott om idéer till 

folkfestdagen. Men för att 

den ska bli riktigt bra be-

höver vi era tankar. Vi vill 

ha många förslag, stora 

som små, att välja ibland. 

 Skicka in ditt förslag 

till projektledaren Kjell 

Lundgren på e-post kjell.

lundgren@ale.se.

• Val av lokalisering 1996

• Fördjupad översiktsplan för Göta  

 älvs dalgång 2000 

• Förlängt Älvängen–Trollhättan 2004

• Byggstart 2007

• Byggslut 2012

Tid: Onsdag, 25 april, kl 18.00

Plats: Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4

Fri entré!

Anmälan: För att säkert få plats anmäl till ditt intresse till 

Ann-Marie Thunberg eller Ann-Christine Sädås senast 24 april.

Kaffe finns till självkostnadspris

För mer information kontakta:

Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent i Ale kommun

Telefon: 0303-37 12 54

Epost: ann-marie.thunberg@ale.se

www.ale.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/

Ann-Christin Sädås, demenssjuksköterska/ 

anhörigsamordnare i Lilla Edets kommun

Telefon : 0520-65 97 88, 070-346 12 97

Epost: ann-christin.sadas@lillaedet.se

Öppen föreläsning

”En familj som alla andra?”
Välkommen till en föreläsning för inspiration och kunskap med Stina 

Gidlöf som är föreläsare och stolt mamma till ett barn med Downs 

syndom. Stina berättar om sitt liv som förälder, bemötande och be-

handling inom vård, habilitering och barnomsorg av såväl personal 

som andra föräldrar.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 23 april 
2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Förslag till inrättande av kommunalförbundet 

Räddningstjänsförbundet Ale-Kungälv

•  Svar på medborgarförslag från Pauli Lyyski m. fl. om att ansluta Ale 

kommun till förvaltningsområde för finska

• Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av  

one-to-oneprojektet

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 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.  

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Bibliotekens 
öppettider i påsk

Skärtorsdag  5 april stänger Ale 
bibliotek, Nödinge kl.15.00 och 
biblioteken i Skepplanda, Surte 
och Älvängen kl. 13.00. 

Under skolornas påsklov 10-13 
april öppnar Ale bibliotek, 
Nödinge kl. 10.00.


