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April

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 350 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

Alafors  Alebackens café tisdag 24 april kl 19.00
•  John Hansson samt Niklas Hedin från Alebackens SK berättar om 

verksamheten samt hur man ser på föreningens möjligheter framåt!

•  Var med och skapa framtiden! Kommunalråd Mikael Berglund 

informerar om kommunens pågående visionsarbete.

•  Vad vill du ska hända i Alafors fram till 2017? Vi vill höra dina idéer och 

synpunkter.

•  Övriga frågor

Fika serveras i pausen!

Välkomna hälsar

Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

Hålanda  Hålanda Bygdegård onsdag 25 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden! Kommunalråd Paula Örn informerar om 

kommunens pågående visionsarbete.

•  Ny chef på sektor samhällsbyggnad. Carita Sandros presenterar sig och 

sin verksamhet.

•  Vad vill du ska hända i Hålanda fram till 2017? Vi vill höra dina idéer och 

synpunkter.

Välkomna önskar 

Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundéen

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte Du har väl inte glömt att låta kontrollera din 

cistern? Det är nämligen du som har ansvaret för 
att det görs i tid.
Cisterner för lagring av eldningsolja, diesel eller 

spillolja som är mellan 1 och 10 m3 eller som 

ligger i mark ska regelbundet kontrolleras av 

ackrediterat kontrollföretag. Kontrollerna ska 

göras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på typ 

av cistern. Inom vattenskyddsområde - det vill 

säga södra delen av Surte, gäller intervallerna 

vart 3:e eller vart 6:e år. Det är du som är 

cisternägare som ansvarar för att kontrollerna 

görs i tid. Samhällsbyggnadsnämnden, som har 

tillsyn över att cisterner kontrolleras, har inte 

möjlighet att påminna innan. En anledning är 

att det tidigare kravet på att skicka in en kopia 

på kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten 

är borttaget. Att inte låta kontrollera sin cistern 

i tid är belagt med miljösanktionsavgift. 

Kontrollrapport ska sparas för att kunna visas om 

tillsynsmyndigheten begär det.

Sektor samhällsbyggnad, Verksamhet miljö

Har du kontrollerat din cistern?

PÅ GÅNG I ALE
KULTURSKOLANS 

PROVA PÅ-KVÄLLAR 

FÖR DE MINSTA!
Rytm & Rörelse 4-5 år
Sång, lek, ramsor, rörelse och spel 

på enklare rytmikinstrument för

yngre barn som vill utforska musi-

ken genom fantasin.

Från och med höstterminen 

måndagar kl 16.30-17.10

>> Prova på-kväll måndag 23/4 

kl 18.00-19.00

Ale gymnasium, sal 103, Nödinge

 

Fiol och cello med 

suzukimetoden, från 5 år
Vi lär oss melodierna genom att 

lyssna, härma och leka. Barnen får

undervisning två ggr i veckan, 

både enskilt och i grupp. Vi vill att 

en

vuxen följer med på någon av 

lektionerna. Vi börjar med en 

4-veckors-

kurs för de vuxna som sedan blir 

”hjälplärare” hemma.

>> Prova på-kväll torsdag 26/4 

kl 18.00-19.00

Ale gymnasium, sal 103, Nödinge

FOTOUTSTÄLLNING - 

Fängslade bilder av 

Johan Persson.
Johan Persson sitter tillsammans 

med Martin Schibbye fängslad 

i Etiopien dömd för terrorbrott. 

Denna vandringsutställning har till-

kommit för att uppmärksamma och 

stötta journalisterna. Utställningen 

är producerad av Fotografi centrum 

Örebro. 

>> 13 - 28 april, 

Ale gymnasiums entré

Arr: Ale kommun i samarbete med 
ABF och Alekuriren
 

FÖRFATTAR-

FRUKOST MED 

MARIE HERMANSON
>> Lördag 21 april, 

Ale bibliotek, Nödinge.

Frukost är framdukad från kl 9.30. 

Marie Hermanson 10.00.

Entré 80 kronor. Biljetter fi nns att 

köpa på biblioteket från 31 mars.

Arrangörer: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan

VAD FÅREN GER
Eva Borgede visar alster i ull och 

lammskinn på Skepplanda 

bibliotek den 2-26 april. 

 

Sista chansen till 

GRATIS 

FÖRELÄSNING OM 

SOCIALA MEDIER 

OCH INTERNET.
Föreläsning av Lena Wingbro och 

Maj Holmström samt information 

av Handelsbanken om hur du skö-

ter dina bankärenden på internet. 

Begränsat antal platser, anmälan 

till Studieförbundet vuxenskolan: 

0303-748502 eller ale@sv.se

>> Onsdag 25/4 kl 14-17.

Ett samarbete mellan Studieför-
bundet Vuxenskolan och Ale 
bibliotek i projektet Digidel
 

SLÄKTFORSKAR-

HJÄLP MED ALE 

SLÄKTFORSKARE
>> Lördag 21 april 

kl 10.30 – 13.00,

Ale bibliotek i Nödinge

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


