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Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Tack!
för din arbetsinsats 
som vikarie under 
sommaren 2012
Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten

Ale kommuns kulturstipendium delas ut för 

insatser inom kulturområdet. 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 arbetssti-

pendium och belöningsstipendium. Stipendierna kan 

komma att delas av flera stipendiater. Ansökningsblan-

kett 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 skall vara  

kommunen tillhanda senast måndag 15 oktober 2012.  

För ytterligare information kontakta enhetschef 

Ragnhild  Kappelmark 0303-330 939.

Hjälp med läxor för 9:or 
och gymnasiet
Behöver ditt barn stöd med läxorna? 

På Mötesplats ungdom kan ungdomar 

från nian till och med gymnasiet göra 

sina läxor tillsammans. Två lärare finns 

på plats för att hjälpa till.

Läxhjälpen drivs i form av ett 

studiecafé tillsammans med Ale 

ungdomsråd. Eleverna får stöd att i en trevlig social samvaro lösa de 

problem som är svåra att klara ensam. 

Vi träffas varje onsdag kl 17.00-20.00 i Komvux lokal nära caféet. 

Studiecaféet startar för säsongen den 3 oktober.

Ale gymnasium finns 
på Gymnasiemässan 
Den 9, 10 och 11 oktober är vi på 
Gymnasiemässan i  monter F02:50.

Vi har följande programutbud 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer information om våra inriktningar och mera på vår hemsida

www.alegymnasium.se eller på  facebook.com/alegymnasium

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

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.

BARNTEATER - ÄGGY
Djurskötare Blad och djurdoktor Klok har hittat ett 

stort ägg i djurparken. 

Men vem är äggets mam-

ma? Dom frågar Höna 

Sköna, anakondan Anna 

och apan Judit. Men helst 

av allt vill dom ta hand om 

ägget själva!

Biljetter 50 kr/person säljs 

på Ale bibliotek telefon  

0303-330216. 

Passar ålder 2-6 år.

>> Lördag 6 oktober 

kl 14.30 TV-studion, Ale 

gymnasium, Nödinge. 

Samarr: Teaterföreningen i Ale.

STARTA BOKCIRKEL
- inspirationsträffar på biblioteket

Bokcirklar är väldigt populärt just nu. Många som 

läser vill träffa likasinnade och prata om sina läsupp-

levelser. Är du en av dem?

Kom till bibliotekets  inspirationsträffar och möt 

andra bokläsare.

Biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan ger 

tips på hur man kan göra och förslag på bra böcker.

>> Måndag 15 oktober kl. 15.00 och 18.00

Läsesalen, Ale bibliotek i Nödinge

 

ORTNAMN I ALE
Föredrag av Gerhard sager
>> Onsdag 17 oktober kl. 19.00.

Älvängens bibliotek
Entré/Fika: 40 kr

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale, Ale kommun, Stu-

dieförbundet Vuxenskolan

AFTER WORK – FÖR  
KVINNOR MITT I LIVET
Friskvård för själen

”Varför mår vi dåligt när vi har det så bra?”

och idéer om vad vi kan göra.

>> Måndag8 oktober kl. 18.30,  

Starrkärrs Församlingshem

Pilgrimsvandra till Santiago De Compostella

och flera vandrare berättar om sina

upplevelser under pilgrimvandringen.

>> Måndag 5 november kl 18.30, 

Starrkärrs Församlingshem

DICK HARRISON 
OM VIKINGATIDEN
Dick Harrison är Sveriges mest inspirerande histo-

riker! Han är författare till ett stort antal böcker och 

artiklar samt mannen bakom TV4s serie ”Sveriges 

historia” där han var programledare tillsammans med 

Martin Timell. Hans huvudområde är Medeltiden 

men han kommer även att berätta om Vikingatiden 

som är så betydelsefull i Ale kommuns historia.

>> Lördag 20 oktober kl 14

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 

Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. Biljetter säljs på Ale 

bibliotek 0303-330216. Medarr: Studieförbundet 

Vuxenskolan

SYMBOLLADDAD 
FÖRESTÄLLNING 
Kompositören Lars Carlsson kommer och repeterar 

sin komposition UrArt med oss på Kulturskolan 

torsdag 11/10  kl 18 i idrottshallen, Ale gymnasium.   

Kl. 20.00 framförs ett 15 minuter långt stycket för 

publik. Alla är välkomna att se en unik föreställning där 

alla från nybörjare till proffs uppträder tillsammans. 

Hela kvällen är gratis, både för deltagare och publik. 

Kulturstipendium 2012

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.

Glöm inte klippa häcken

PLANTERA OCH 
KLIPP VÄXTERNA 
SÅ HÄR

högst 70 cm höga inom en 

10-meter sikttriangel.

 Den fria höjden över en 

gångbana ska vara minst 2,5 

meter, över en cykelbana 

ska den vara minst 3,2 meter 

och över körbanan minst 4,6 

meter

Klipp träd och buskage så att 

gatubelysningen kan belysa 

gång- och cykelbana samt 

körbana minst 20 meter på 

båda sidor om gatlyktan.

Plantera träd minst två meter 

från tomtgränsen och på 

ett sådant sätt att de inte 

skymmer sikt ”runt hörnet”.

Sätt häckplantor minst 

60 centimeter innanför 

tomtgränsen.


