
ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Maj

Varje år efter skolans slut åker vi på läger till Krokholmen, som är en ö i Hakefjorden. Vi har två stycken 

läger, det ena är för skolår sex och sju, det andra är för skolår åtta och nio. 

Under dessa dagar kan du segla, åka båt, bada, fiska, pyssla eller bara slappa.

Vi kommer att bjuda på ett stort äventyr och ett minne för livet.

Information om lägren 2012:
I år startar vi med ett tredagars läger för er som går i åttan eller nian. Vi åker ut till ön den 15 Juni och kommer hem 

på eftermiddagen den 17 Juni. Det kommer att bli överraskningar, tävlingar och em-matchen Sverige - England på 

storbildstv mitt i skärgården.

Vårat andra läger är för er som går i sexan eller sjuan är på fyra dagar. Avresa sker den 18 Juni och återresa mitt på 

dagen den 21 Juni. Det kommer att bli massor av bad, tävlingar och inte minst en spännande em-match mellan 

Sverige och Frankrike.

Hur kommer man med?
Man anmäler sig i det krokholmshäfte som kommit ut i skolorna

Vad kostar det?
Det kostar 600:- och då ingår allt. (mat,transport och massa överraskningar)

När skall Anmälan vara inne?
Senast den 11 Maj måsta vi ha eran Anmälan.

När får jag svar om jag kommit med?
Vi räknar med att ge ett besked senast den 25 Maj om du har kommit med eller inte.

Jag vill komma i kontakt med någon för jag har fler frågor!
Då skall du ringa Sven Nielsen 0704-320 115, Malin Sörensen 0704-320 474 eller Daniel Juhlin 0704-320 959

Låter det intressant? Ha då koll på när Krokholmshäftet kommer ut till din skola. För mer information om själva ön 

Krokholmen se föreningen Krokholmen .

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.

Läger på  Krokholmen

PÅ GÅNG I ALE
SAHLGRENSKA 
TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om 
Sahlgrenska testamentet med 
Östads stiftelse.
Från slutet av 1700-talet till mitten 

av 1900-talet uppfostrades 1 628 

barn från hela Sverige på Östads 

barnhus tack vare Nicolas Sahl-

grens testamente.

>> Torsdag 10 maj kl. 19.00

Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i Ale

Studieförbundet vuxenskolan

Ale kommun

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.

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)

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.

Bibliotekens 
öppettider
i samband med Kristi 

himmelfärds dag

Onsdag 16 maj

Surte bibliotek öppet 

kl 10.00 – 16.30,

Skepplanda och Älvängens  

bibliotek stängt

 

Ale bibliotek, Nödinge
Onsdag 16 maj öppet kl 10 – 15

Fredag 18 maj öppet kl 10 – 15

Lördagsstängt på biblioteket 

maj – augusti

Glöm inte klippa häcken

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 maj 
2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Information angående saneringsobjekt Surte 2:38 

•  Vision 2025

• Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

angående projekt för mångfald, ökad integration och mot 

främlingsfienltighet 

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


