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Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Skänk din pant till Ales ungdomar

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

NÖDINGE. Sugen på 
kultur?

Ale kommun erbjuder 
ett mastodont höstpro-
gram.

– Vi har tryckt upp 
ett schema för sep-
tember-oktober och 
återkommer med ännu 
fler aktiviteter därefter, 
säger kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Kulturverket har tagit fram 
två olika program, ett som 
vänder sig till barn och ett 
separat program för vuxna. 
För den yngre generationen 
finns det flera spännande 
nyheter att berätta om. En 
sådan är den filmklubb som 
startar upp på lördag. Under 
fyra lördagar visas film i Ale 
gymnasium, sal 106.

– Först visas en film för 
de allra yngsta och en timme 
senare sker en visning för de 
lite äldre barnen. Ett med-
lemskap i filmklubben kostar 
20 kronor och då får man 
se alla filmer, berättar Lisa 
Haeger.

På invigningen blir det 
först ”Kalles Klätterträd” 
som följs upp av ”Den fan-
tastiska räven”.

– Detta arrangemang 
genomförs i samarbete med 
ungdomar från Ales fri-
tidsgårdar. Ungdomarna 
kommer att erbjuda pys-
selstund i anslutning till 

filmvisningarna, säger Lisa 
Haeger.

Nu på lördag blir det också 
geocaching för hela familjen. 
Start sker på Ale bibliotek i 
Nödinge och aktiviteten går 
ut på att hitta gömda skatter i 
naturen. Senare på eftermid-
dagen visas teatern ”Curry, 
Kompis och den försvunna 
sagan” i Medborgarhuset, 
Alafors.

Nästa lördag, den 22 
september, har räddnings-
tjänsten planerat för en 
uttryckning till Ale bibliotek. 
Tobias Hellman, lärare och 
tillika brandman, kommer 
och läser ”Här kommer 
brandbilen med Halvan”.

I oktober visas djurteatern 
”Äggy” plus att det blir Nal-
ledag på biblioteket. I mitten 
av november firas på tradi-
tionsenligt vis Barnbokens 
dag, som i år har tema Alfons 
Åberg som fyller 40 år.

Äldrekulturen
Äldrekulturen har arkeo-
logi som en röd tråd genom 
programutbudet. Lördag 22 
september visar Andreas 
Antelid hur en arkeolog 
arbetar och besökarna får 
prova på att gräva. 

– Grävningen kommer 
att ske på en speciell plats i 
Furulundsparken i Alafors, 
där vi tror det finns mycket 
spännande att hitta. Kläder 
efter väder rekommende-

ras. Det gäller obligatoriskt 
förköp av biljetter på Ale 
bibliotek, poängterar kultur-
samordnare Sofie Rittfeldt.

Tisdag den 25 september 
ordnas en föreläsning i Ale 
gymnasium om kommunens 
vackra vandringsleder, tio i 
dagsläget som i framtiden ska 
bli det dubbla.

– Besökarna får också tips 
om promenadgrupper och 
andra idéer om hur man kan 
komma igång med vardags-
motionen, förklarar Sofie 
Rittfeldt.

Noterbart i övrigt är att 
Dick Harrisson, känd från 
tv-serien ”Sveriges historia”, 
gästar teatersalongen den 20 
oktober för att berätta om 
vikingatiden.

– Jag vill också slå ett slag 
för de programpunkter som 
sker på Ale bibliotek, bland 
annat presenteras höstens 
boknyheter, sociala medier 
och internet är ett återkom-
mande inslag plus att kom-
munens dietist förbereder en 
föreläsning om mat för äldre, 
torsdagen den 18 oktober, 
säger Lisa Haeger.

– Författarfrukostar är 
också bokade, men det blir 
först i november-december, 
avslutar Lisa Haeger.

Digert kulturprogram i höstDigert kulturprogram i höst

– Roliga aktiviteter för både barn och vuxna

Hösten erbjuder kultur både för barn och vuxna. Lördagen den 6 oktober visas djurteatern 
Äggy i Ale gymnasiums tv-studio.

Har du frågor 
om trängselskatten?

www.transportstyrelsen.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!

HÖSTHÖST
PRISER PRISER 
PÅ GRÄSKLIPPARE!PÅ GRÄSKLIPPARE!
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