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PÅ GÅNG I ALE

Barn och övervikt
Är ditt barn överviktigt?

Är det svårt att veta hur du ska göra för att komma  

tillrätta med problemet?

Hur stor ska en barnportion egentligen vara?

Hur ska man förhålla sig till lightprodukter?  

Är aspartam farligt för barn?

Hur ska man prata med sitt barn om övervikt?

Kan mitt tjatande om hälsosam mat leda till  

ätstörningar i tonåren?

Frågorna är många och svaren desto fler.

Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn på rätt sätt?

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium

måndag 1 oktober 2012 kl. 19.00 i matsalen på Ale 

gymnasium, Vitklövergatan 1 i Nödinge.

Föreläsare: Leg. dietist Cecilia Hedström

från Centrala Barnhälsovårdsenheten i Göteborg

samt Malin Agn, förälder och grundare till MulligaBarn.se

Anmälan görs på www.mulligabarn.se.

Seminariet arrangeras av Rådet för Hälsa och Trygghet, 

kommundietist Jenny Sallander.

Välkommen!

HÖSTENS NYA BÖCKER 
PRESENTERAS
Välkommen att ta del av lästips ur  

bokhösten 2012

>> Torsdag 4 oktober kl 15.00 och kl. 18.00

Ale bibliotek, Nödinge

BOK- OCH BIBLIOTEKS-
MÄSSA I GÖTEBORG
Därför är biblioteken i Skepplanda, Surte och 

Älvängen stängda torsdag 27 september. 

Huvudbiblioteket i Nödinge håller öppet som 

vanligt 8.30 – 19.00.

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 berät-

tar om talböcker och lättläst.

HÖSTSALONG 2012
Konst, hantverk och foto av medlemmar i Ale 

kommunala konstförening.  

Vernissage måndag 1 oktober kl. 18.00.  

Ale gymnasiums entré.  

Utställningen pågår till 20 oktober.

BARNTEATER - ÄGGY
Djurskötare Blad och djurdoktor Klok har hittat 

ett stort ägg i djurparken. Men vem är äggets 

mamma? Dom frågar Höna Sköna, anakondan 

Anna och apan Judit. Men helst av allt vill dom 

ta hand om ägget själva!

>> Lördag 6 oktober kl 14.30

Passar ålder 2-6 år.

TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge.

Biljetter 50 kr/person säljs på Ale bibliotek tele-

fon 0303-330216. 

Samarr: Teaterföreningen i Ale.   

BÄBISMYS BÖRJAR NU I 
SKEPPLANDA!
Vi börjar med bäbismassage torsdag 

27 september kl 10.30 i Skepplanda bibliotek.

Bäbismassage för dig och din bäbis närmare 

varandra. Bäbismassageledare Birgitta Liljeqvist 

visar mjuka rörelser. Ta med en handduk till din 

bäbis att ligga på. Fri entré. Föranmälan på 0303-

330515.

Kommande bäbismys i Skepplanda:

Rim och ramsor – 4 okt

Bäbiskonst – 11 okt

Bäbisrytmik – 18 okt

Babysign – 25 okt

FÖRELÄSNING OM VÅLD
”Jag längtar någonstans men vet inte vart”

Helena Berggren föreläser om att leva med våld 

i en nära relation.

>> Torsdag 27 september kl. 18.00 -20.00 – 

Mimers Hus, Kungälv

Nu är tiderna för höstens ortsutvecklingsmöten bokade. 
Mer information om varje möte kommer i kommunens 
annons i Alekuriren minst en vecka innan mötet samt på 
kommunens webbplats  www.ale.se.

Samråd av detaljplan för verksamheter inom Häljered 3:1  

Ale kommun, Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har 

utarbetats för samråd från och med den 2012-09-21 

till och med den 2012-10-22. 

Samrådsmöte äger rum torsdagen den 27:e septem-

ber kl 18.00 i kommunhuset i Alafors, 3:e våningen.

Kvartersmarken är ca 10 ha stort och ligger strax 

norr om Alafors. Området är inte tidigare  

detaljplanelagt. 

Förslaget är förenligt med ÖP. Det kommer inte att 

upprättas någon Miljökonsekvensbeskrivning.

Syftet med detaljplanen är att området skall 

kunna exploateras för industri-och verksamhetsän-

damål och ingå i kommunens markreserv.

Detaljplanen finns att ta del av för granskning under 

tiden den 2012-09-21 till och med den 2012-10-22 

på följande plats:

Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad,  

Alafors (expeditionstider mån, ons-tor kl 08.00-

16.30, fre kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av stads- 

arkitekt Erik Wikström  0303- 33 02 43,  

erik.wikstrom@ale.se samt Sophi Westerholm  

Viehmann  0303-37 11 01.

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Sam-

hällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 449 80 

Alafors, senast den 22 oktober 2012.

Utveckla din ort!

9 oktober  - Alafors

10 oktober  - Hålanda

11 oktober  - Bohus

16 oktober  - Starrkärr/Kilanda

17 oktober  - Skepplanda

18 oktober  - Nol

23 oktober  - Älvängen

25 oktober  - Nödinge

8 november - Surte

7 november - Alvhem

Ortsutvecklingsmöten i Ale:

Ansökan om bygglov har inkommit till byggnads-

nämnden Ale kommun angående tre flerbostads-

hus på fastighet Nödinge-Stommen 1:261.

Åtgärden avviker från planbestämmelser dels ge-

nom att fyra loftgångar in mot gården hamnar helt 

eller till mindre del över sk +mark (dvs mark som 

endast får bebyggas med uthus eller förråd), dels 

genom att förrådsbyggnad på gården överskrider 

tillåten byggrätt med 7 m² 

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna 

in synpunkter till Ale kommun. Synpunkter ska vara 

inlämnade skriftligt senast 2012-08-16 till Sektor sam-

hällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors. Hand-

lingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 

kommunhuset Alafors.
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