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Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Alafors
Tisdag 9 oktober kl 19.00, medborgarhuset

Teman och inbjudna gäster:

•  Ale Vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Alaforsborna om egna 

orten. Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av 

vårens cultural planning.

•  Kollektivtrafiken i Alafors efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 

efter att E45 och järnvägen invigts? Kenneth Gustafsson, trafikingenjör 

från Ale kommun förmedlar information från västtrafik.

• Ale folkets hus visar digitalbions möjligheter

•  Ale Kommuns nya samhällsbyggnadschef Carita Sandros  

presenterar sig.

 

Vi bjuder på fika.

Välkomna hälsar

Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

 

Hålanda 
Onsdag 10 oktober kl 19.00, Hålanda bygdegård

Teman och inbjudna gäster:

•  Carita Sandros, sektorschef Samhällsbyggnad presenterar sig och 

svarar på frågor

•  Kollektivtrafiken i Hålanda efter december 2012. Hur blir 

kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Miljöplanerare 

Annika Friberg från Ale kommun förmedlar information från västtrafik.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Hålandaborna om egna 

orten. Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av 

vårens cultural planning.

•  Information om hur man kan jobba lokalt med fibernätverk för 

bredband

•  Kort information från Arbetsgruppen för Skepplanda vårdcentrals 

överlevnad

 

Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar

Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen

 

Bohus
Torsdag 11 oktober kl 19.00, Bohus servicehus

 Teman och inbjudna gäster:

•  Kollektivtrafiken i Bohus efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 

efter att E45 och järnvägen invigts? Västtrafik informerar tillsammans 

med Ale kommuns kollektivtrafikingenjör Sebastian Svedgren.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Bohusborna om egna orten. 

Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av vårens 

cultural planning.

• Bohus vägförening informerar

• Övriga frågor 

 

Kaffe serveras under kvällen

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-lill Andersson och Daniel Mörner

FÖRELÄSNING 
- om Vikinga-tiden mm

Dick Harrison är författare och 

professor i historia vid Lunds 

univversitet. Han berättar om 

historia på ett levande sätt och 

kommer att inrikta sig mest 

på Vikingatiden när han besö-

ker Nödinge. Vid sidan av sin 

akademiska karriär skriver han 

populärvetenskapliga artiklar, 

medverkar i TV och radio samt är 

en uppskattad föreläsare. 

>> 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 Vuxen-
skolan. Bokad genom Författar-
centrum.

STARTA 
BOKCIRKEL 
– inspirationsträffar på 

biblioteket

Bokcirklar är väldigt populärt just 

nu. Många som läser vill träffa 

likasinnade och prata om sina 

läsupplevelser. Är du en av dem?

Kom till bibliotekets  inspirations-

träffar 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

BABYMASSAGE 
- Platser kvar
Kurs i Älvängens Missionskyrka

>> Start 25 obtober 

kl 12.00-13.30

(framflyttad start). Anmälan och 

information Birgitta Liljeqvist, 

tel 0704-61 08 41.

Ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostads-

hus samt garage på fastigheten 

ÄLEBRÄCKE 1:36 har inkommit 

till byggnadsnämnden  

Ale kommun. 

De som anser sig berörda bereds 

tillfälle att lämna in synpunkter till 

Ale kommun. Synpunkter ska vara 

inlämnade skriftligt senast 

2012-10-30 till Sektor samhälls-

byggnad, Plan- och Bygg, 449 

80 Alafors. Handlingarna finns 

tillgängliga på Sektor samhälls-

byggnad, kommunhuset Alafors.

KUNGÖRELSEVälkommen på ortsutvecklingsmöte

Ortsutvecklingsmötena ska behandla viktiga frågor för orten och 

förmedla information till och från de boende i området i aktuella 

frågor. Mötena ska även ge invånarna möjlighet att framför lokala 

idéer och utvecklingsförslag till de kommunala beslutsfattarna.

Starrkärr/Kilanda
Tisdag 16 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

  Teman och inbjudna gäster:

•  Information om vårdcentralerna i Älvängen och Skepplanda

•   Kollektivtrafiken i Starrkärr och Kilanda efter december 2012. 

Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? 

Kollektivtrafikingenjör Sebastian Svedgren förmedlar information från 

västtrafik.

•  Ale Vision 2025 – återkoppling. Mikael Berglund, kommunalråd 

informerar om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte invånarna i Starrkärr och 

Kilanda om den egna orten. Representant från arbetet informerar om 

resultatet av vårens cultural planning.

 

Vi bjuder på fika.

Välkomna hälsar

Sune Rydén, Chatarina Eliasson, Jan Skog

 

Skepplanda
Onsdag 17 oktober kl 19.00, Skepplanda bygdegård

  Teman och inbjudna gäster

•  Kollektivtrafiken i Skepplanda efter december 2012. Hur blir 

kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Miljöplanerare 

Annika Friberg förmedlar information från västtrafik.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Erik Lidberg, kommunchef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Skepplandaborna om egna 

orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av vårens 

cultural planning.

•  Information om vårdcentralerna i Älvängen och Skepplanda

•  Information om Forsvallens konstgräsplan och gym

•  Svar på gamla och nya frågor som inkommit

 

Vi erbjuder barnpassning under mötet!

Välkomna hälsar

Sven Rydén, Johnny Sundling, Klas Nordh

 

Nol
Torsdag 18 oktober klockan 19.00, Nols Folkets Hus

  Teman och inbjudna gäster:

•  Malin Lind, översiktsplanerare, informerar om Trygghetsvandring i Nol

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Erik Lidberg, kommunchef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural Planning – återkoppling. Så tyckte besökarna på förra 

ortsutvecklingsmötet i Nol om den egna orten. Representant från 

arbetet informerar om resultatet av vårens cultural planning.

•  Kollektivtrafiken i Nol efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 

efter att E45 och järnvägen invigts? Kollektivtrafikingenjör Kenneth 

Gustavsson förmedlar information från västtrafik.

•  Aktuella ärenden

 

Vi bjuder på kaffe, macka o kaka.

Rose-Marie Fihn, ordförande, Ingmarie Torstensson, 1:a vice 

ordförande, Sten-Åke Oveborn, 2:e vice ordförande


