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Ungdomsstipendiet Ett gott föredöme

– nominera nu

Det är vackert och härligt när 

träd och buskar växer och frodas. 

Men häckar som växer utanför 

tomtgräns och som blir för höga 

kan skymma sikten i korsningar 

eller begränsa framkomligheten 

på till exempel gång- och 

cykelvägar.

Fastighetsägaren har 

skyldigheter
Som fastighetsägare är man enligt 

Plan- och bygglagen skyldig att 

sköta sin tomt så att betydande 

olägenheter för omgivningen och 

för trafiken inte uppkommer och så 

att risken för olycksfall begränsas.

Planera din växtlighet
Börja med att fundera över vilken 

typ av häck du ska ha - friväxande, 

klippt, hög, låg, vintergrön eller 

lövfällande. Varför ska du ha häcken 

- för att avgränsa, skydda från 

insyn eller som vindskydd? Tänk 

sen efter om du har tid att sköta 

din häck eller om den ska sköta sig 

själv och hur stor plats den får ta. 

Samråd med grannen om eventuell 

gemensam häck och vad han/hon 

tycker om ditt förslag.

Förra årets stipendiat här representerad av Valmire Huskaj 

Känner du någon som borde uppmärksammas?

Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att uppmärksamma personer som är goda fö-

redömen i Ale kommun. Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer som 

arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera din kandidat innan nomineringsti-

den är ute. Senast 15 maj måste kommunen få ditt förslag. Nomineringen görs på 

www.ale.se.

PÅ GÅNG I ALE

FREESTYLE 
PHANATIX

Freestyle Phanatix är ett hiphop-

kollektiv med de bästa artisterna 

från ”the old school”, ” the new 

school” och ”the next school”

Truppen är dubbla skandinaviska 

mästare i breakdance, dubbla 

svenska mästare och skandinavisk-

baltiska mästare. Phanatix har 

också tagit andra plats i de öppna 

brittiska mästerskapen (EM) och 

sjätte plats i Battle Of The Year 

(VM).

>> 16 Maj kl 18.00, 

Ale gymnasium, Nödinge.  

Biljetter 10 kr finns på biblioteket, 

möjlighet till workshop finns för 

några, kontakta Christina Magnus-

son-Walloe på Ale Fritid.

Indiana Jones på riktigt?

PRÖVA PÅ ATT 
VARA ARKEOLOG
Vad finns det i marken egentligen? 

Hur hittar man det? Vad kan det 

man hittar berätta om hur det var 

förr? Kan det finnas något i min 

trädgård? Var med en arkeolog och 

gräv! Passar åldrarna 9 - 13 år. 

Pris 50 kr

>> Lördag den 5 maj 14.00,

Biblioteket Skepplanda

FILMKLUBBEN 
ALE CINEMA
Mina eftermiddagar med 

Margueritte 3 Maj 19:00

Igelkotten 24/5

Medlemskap löses i dörren 50 kr 

för samtliga filmer. Musiksalen 106 

Ale gymnasium 

I samarbete med Ale kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan)

VAD SKA MIN 
BÄBIS ÄTA?
Alla föräldrar vill ju att barnen ska 

äta, nyttigt och helst med glädje.

Du kan ganska lätt laga egen barn-

mat hemma för att få variation

på färdiglagat. Om detta och

mycket mer får du tips och inspira-

tion från kommundietisten Jenny 

Sallander. Max 15 bäbisar anmäl 

innan.

>> Fredag 4 maj kl 10.30-11.15 

Läsesalen, Ale Gymnasium

För mer information se www.ale.se

HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?
Här funderar Alfons från sitt finur-

liga håll på vad en människa är. Hur

långt når våra humör, handlingar 

och hugskott? Var tar själva Alfons 

slut? Och luften han andas ut? Och 

spottet han spottar på gatan som 

räddar livet på små små krypingar?

Alfons tankar hittar inget slut ...

Pris 50 kr.

Passar åldrarna 4-8år

>> Söndag 27 maj kl 14.00,

TV Studion, Ale Gymnasium. 

ÄNGLAR OCH 
ANNAT
Agneta Gustavsson visar 

stengodskeramik

>> 2 – 30 maj

Ale bibliotek, Nödinge

 

Ale bibliotek, Nödinge, 

lördagsstängt maj – augusti.

För övriga öppettider, se ale.se/

bibliotek

  

SLÄKTFORSKA 
PÅ BIBLIOTEKET
På huvudbiblioteket i Nödinge 

finns ett rum för släktforskning. I 

rummet finns en dator där man 

kan söka i databaserna Genline, 

SVAR på webben och Arkiv digital. 

På biblioteket hittar du givetvis 

också böcker om hur du kommer 

igång och går vidare med din 

släktforskning. Föreningen Ale 

släktforskare håller kurser och ar-

rangerar öppet hus på biblioteket 

med jämna mellanrum.

SKRIVAR- 
VERKSTAD 

på Skepplanda bibliotek 

för dig i skolår 4 - 6
Vi träffas vid tre tillfällen med start 

måndag 7 maj kl 14.00 - 15.00

Du behöver inte vara bra på att 

skriva - du behöver inte ens kunna 

stava rätt! På vår skrivarverkstad 

kan du inte göra ”fel”, i fantasin 

finns det plats för allt!

Vi vill hjälp dig att finna lusten att 

våga skriva berättelser.

VILL DU VARA MED?

Anmäl dig till Skepplanda biblio-

tek.0303-330515

Ale Vikingagård

VIKINGATIDA 
MARKNAD
Upplev den fantastiska stäm-

ningen under en marknadsdag på 

Vikingakungens gård.

Entré: vuxna 80 kr, barn 50 kr

>> 5-6 maj, kl 11-16

0303-33 06 21, www.turism.ale.se

Temaområde: Boende och boen-

destöd. Var kan man bo? Hur kan 

man få stöd? Vem kan hjälpa till?

>> Tisdag 15/5  kl 18.30-20.30

Medverkande: Chef och verk-

samhetspersonal för boende och 

boendestöd, Ale kommun. 

Ingen kostnad, Fika, 

Anmälan och/eller frågor till  

anhörigkonsulent Ann-Marie  

Thunberg 0303-371254 

ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Vill du veta mer! Vill 
du ställa frågor! Vill du 
träffa andra som kan 
och vet och undrar!
Anhöriga/närstående 

inbjudes till

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser
Älvängens aktivitetshus 

(Carlmarks väg 4)

Glöm inte klippa häcken

PLANTERA OCH 
KLIPP VÄXTERNA 
SÅ HÄR

•  I korsningar får växterna vara 

högst 70 cm höga inom en 

10-meter sikttriangel.

•  Den fria höjden över en 

gångbana ska vara minst 2,5 

meter, över en cykelbana 

ska den vara minst 3,2 meter 

och över körbanan minst 4,6 

meter

•  Klipp träd och buskage så att 

gatubelysningen kan belysa 

gång- och cykelbana samt 

körbana minst 20 meter på 

båda sidor om gatlyktan.

•  Plantera träd minst två meter 

från tomtgränsen och på 

ett sådant sätt att de inte 

skymmer sikt ”runt hörnet”.

•  Sätt häckplantor minst 

60 centimeter innanför 

tomtgränsen.

•  Klipp din häck varje år i 

februari—mars och under juli 

månad.


