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Kulturstipendium 2012
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för 

insatser inom kulturområdet såsom litteratur, 

musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, 

utställning, konsthantverk, kulturarv, 

bildningsverksamhet eller annan jämförbar 

verksamhet. Stipendiet delas ut till person 

eller organisation som är bosatt i, eller har sin 

kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbets-

stipendium och belöningsstipendium. Stipendierna 

kan komma att delas av flera stipendiater. Ansök-

ningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-gora/

kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 

gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 

på telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium eller 

förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda 

senast måndag 15 oktober 2012. Adress: Ale kommun, 

Sektor utbildning, kultur och fritid, 449 80 Alafors. För 

ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild 

Kappelmark 0303-330 939.

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 pr

från Skanska, Ted Wingård och Nikolaus Johansson

PROVA PÅ GEOCACHING
Geocaching kan 

kanske också 

kallas skattjakt för 

vuxna. En hobby 

som miljoner 

människor världen 

över ägnar sig åt. 

Du får chansen att 

både upptäcka 

något nytt men också att se välbekanta platser med 

nya ögon. Detta föredrag passar även dig som har 

prövat lite men vill lära dig lite mer. 

>> Lördag 15 september kl 10 för föräldrar och 

barn samt kl 13 för endast vuxna.

Avgift 50 kr

Vi börjar i Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge. Kläder 

efter väder.

Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

KONSTVANDRING ÄLVKUL-
TUR
Besök konstnärer & konsthantverkare i deras ateljéer 

och verkstäder i Götaälvdalen.

>> 22-23 september kl 11-18

Vernissage på Älvkulturs samlingsutställning 

>> Fredag 21 september kl 19 i Handkrafts lokal 

på Magasinsgatan 1, Trollhättan. 

Arr: Handkraft

GRÄV MED EN ARKEOLOG
Andreas Antelid visar hur en arkeolog arbetar och 

du får pröva att gräva. Vi kommer gräva på en 

speciell plats i Furulundsparken där vi tror att det 

kan finnas mycket spännande att hitta. Kläder efter 

väder. Vi träffas vid entrén till Furulundsparken, 

Alafors. Obligatoriskt förköp av biljetter på Ale 

bibliotek, Nödinge 50 kr.

>> Lördag 22 september kl 14

Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRELÄSNINGAR 
OM SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET
Vårens populära föreläsningar på Ale bibliotek 

fortsätter i höst. Lena Wingbro guidar dig genom 

den digitala djungeln av facebook, bloggar, 

wikis, google, internetbank, webbläsare med 

mera. Föreläsningen ges vid tre tillfällen: Onsdag 

26 september, onsdag 24 oktober, onsdag 

28 november kl. 13.30 - 15.30. Anmälan till 

Studieförbundet Vuxenskolan,  

tel. 0303 - 74 85 02 eller ale@sv.se.

BOK + PYSSEL  
PÅ SURTE BIBLIOTEK
För dig som är 9-12 år. Vi tipsar varandra om bra 

böcker, pysslar och fikar tillsammans. Onsdagarna 

19/9, 17/10, 14/11 kl. 14.30. Ingen anmälan.  

ESTLAND - ETT STYCKE 
SVENSK HISTORIA
Föredrag av Renny Olausson 
>> Onsdag 26 september kl. 19.00

Älvängens bibliotek

Fika / Inträde: 40 kr

HAR DITT BARN KÄMPIGT  
ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale 

bibliotek i Nödinge lördag 6 oktober.
Kl. 10.00 - 14.00 kan du träffa Niclas Löfgren från 

skoldatateket i Ale som visar olika hjälpmedel för 

skolan och hemmet.

Du får själv testa de program som alla elever har 

tillgång till i sina skoldatorer. Biblioteket berättar om 

talböcker och lättläst.

Nya egenavgifter för färdtjänst  
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. Avgiften är kopplad till  

Västtrafiks baspriser och följer de ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller fr. o. m. 2012-10-01 inom Ale kommun och till angränsande kommuner inom  
färdtjänstområdet.

Resa till
Från Ale södra 

vuxen
Från Ale norra 

vuxen
Från Ale södra 

ungdom
Från Ale norra 

ungdom

Ale 42 42 32 32

Kungälv 63 63 47 47

Göteborg 81 101 61 76

Lerum 101 101 76 76

Alingsås 158 158 118 118

Lilla Edet 110 110 83 83

Trollhättan 158 158 118 118


