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VAD GÖR EN ARKEOLOG?

Gräver de bara? Nej, en arkeolog kan också leta efter 

och dokumentera var det finns gamla lämmningar 

( fornlämningar). Det kallas inventering och det 

innebär att vi kan skydda vår historia om någon vill 

bygga något eller göra något på precis den platsen 

där det finns något som är värdefull för vår gemen-

samma historia.

Sen finns det även arkeologer som arbetar på  

universitetet och på museum.

Om man är arkeolog kan man vara expert på en viss 

tidsålder, på att gräva på ett speciellt sätt, eller på en 

viss typ av fynd. Man kan tro att arkeologer bara vill 

hitta spännande fynd som guld eller skatter. Men en 

liten bit ben eller en krukskärva kan berätta mer än 

en guldring. Sopor kan säga mer om människor som 

bodde på ett ställe 

och på det liv som de 

levde.

Arkeologen Andreas 

Antelid gräver tillsam-

mans med er och sen 

fikar vi och pratar om 

de fynd vi hittat!

>> Lördag den 8 september 14:00,  

Skepplanda bibliotek. 

Passar från 8 år. Biljett 50kr.

LUNCHBIO
>> 5 september – Simon och ekarna

>> 3 oktober – Mamma Mia

>> 7 november – The Kings Speach

>> 5 december – The Queen

Första onsdagen i månaden kl 13 i Teatern, Ale  

gymnasium, Nödinge. Gå med i föreningen Ale 

Cinema och se alla filmer för 50 kr totalt.  

Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

ÖPPET HUS 
PÅ KULTURARVSDAGEN 
9 SEPTEMBER
Temat för Kulturarvsdagen 2012 

är ”Under ytan”. 
Det ges möjlighet att uppleva historiska miljöer som 

vanligtvis inte visas upp. Hur bodde, levde och  

arbetade man förr? Fyra hembygdsgårdar håller  

öppet hus mellan kl 10-13.30 på Kulturarvsdagen 

den 9 september. Välkommen till Backa hembygds-

gård i Nödinge, Skepplanda hembygdsgård vid  

Vadbacka (kaffeservering), hembygdsmuseet 

Prästalund i Starrkärr/Kilanda (kaffeservering) och 

Hemvärns-museet utanför Skepplanda (sopplunch).

Arr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt 
hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/
Kilanda och Hemvärnsmuseet.            

DUBBELSPÅR OCH E45 
– bakgrund och planering
Bo Björklund är Trafikverkets övergripande projektle-

dare för detta stora projekt som syftar till att förenkla 

vardagen för väldigt många av oss.

Bo kommer att berätta, visa bilder och svara på våra 

frågor.

>> Måndag 10 september kl. 19.00

Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

LÄSA SJUNGA GUNGA
Nyhet på Ale bibliotek i höst. För barn 1 - 2 år.  

Vi läser, ramsar och sjunger. Fem tisdagar kl 11.00. 

Start 11 september.

Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 

0303-330216 senast 7/9. Anmälan gäller samtliga 

tillfällen.

 

BOKCIRKEL 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
Vi träffas en gång i månaden och pratar om böcker. 

Gamla och nya deltagare hälsas välkomna.

Start tisdag 11 september kl. 19.00.

 

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE SLÄKTFORSKARE
Ale släktforskare har träffar på Ale bibliotek, Nödinge

>> Onsdagar 12/9  och 21/11  kl 16.00-18.30

>> Lördagar 1/9, 29/9, 10/11, 1/12 kl 10.30-13.00

Välkommen - även icke medlemmar!

BABYMASSAGE��
- Platser kvar

Kurs i Älvängens Missionskyrka 

Start 13 september kl  12.00-13.30 

(framflyttad start). Anmälan och information  

Birgitta Liljeqvist, tel 0704-61 08 41.

COOLA PAPPOR 
- Föreläsning ur pappors perspektiv

Martin Melin, 43, och Peter Karyd, 37, bjuder i sin 

föreläsning “Who´s Your Daddy?” på pappors tankar 

som rör allt från att leva som styvpappa, hur en pap-

pa ser på förlossningen till hur det är att bara vara 

pappa. De lindar inte in det utan uttrycker sig med 

en stor portion humor och självironi hur en pappa 

ser på sin verklighet som ibland skiljer sig mycket

från en kvinnas perspektiv.

>> 19 september kl 18.30-20.30,

Ale Gymnasium, Musiksalen 

Fri entré

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den  

24 september 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland ärendena återfinns svar på motion från ungdomsfullmäktige 

om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen och svar på 

motion från Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD) 

om insynsplats i kommunstyrelsen. 

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

Öppet hus på 
Backaviks äldreboende

Den 15 september klockan 11.00 till 14.00 är allmänheten välkomna 

till Öppet hus på kommunens nya särskilda boende, Backavik på 

Klockarevägen 24 i Nödinge. Detta är ett tillfälle att se det nya boendet 

invändigt och utvändigt innan verksamheten börjar.  Boendet är 

färdiginrett och står klart för inflyttning och även trädgården är klar, 

förutom några större träd som kommer att planteras lite längre fram.

Visa upp och berätta om verksamheten
Det kommer finnas möjlighet att bland annat se vinterträdgården, 

spaanläggningen och solrummet, där besökarna kan få prova att sitta 

med fötterna i sanden och ”sola”. Under hela tiden kommer det att 

finnas personal från Trollevik och tillagningsköket på plats för att visa 

runt och svara på frågor. Eva Lans Samuelsson, enhetschef på Backavik 

kommer att berätta om byggprocessen och själva tänket kring boendet 

i samlingssalen, som ligger till höger om entrén på bottenvåningen 

klockan 11.15, 12.15 samt 13.15.

Eftersom det finns begränsat antal parkeringsplatser vid Backaviks 

äldreboende rekommenderas att istället parkera vid Alegymnasiet och 

promenera till boendet.

Varmt välkomna den 15 september. 

Eva Lans Samuelsson, enhetschef på  

Backaviks äldreboende utanför nya boendet tillsammans med projektledarna 

från Skanska, Ted Wingård och Nikolaus Johansson


