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Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Älvängen 
Tisdag 23 oktober kl 19.00, Aroseniusskolan

Teman och inbjudna gäster:

•  Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Stefan 

Krafft från Västtrafik informerar tillsammans med Ale kommuns 

miljöplanerare Annika Friberg.

· Älvängen idag och imorgon

·  Vision 2025 - Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta 

arbetet med Ale kommuns vision 2025..

·  Cultural Planning - återkoppling. Så tyckte invånarna i Älvängen om 

den egna orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av 

vårens cultural planning.

 

Vi bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna hälsar
Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin, Ingvar Arvidsson.
 

Nödinge
Torsdag 25 oktober kl 19.00, Musiksalen, Ale gymnasium

 Teman och inbjudna gäster:

•  Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta arbetet med 

Ale kommuns vision 2025.

·  Cultural Planning - återkoppling. Så tyckte invånarna i Nödinge om 

den egna orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av 

vårens cultural planning.

·  Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Stefan 

Krafft från Västtrafik informerar tillsammans med Ale kommuns 

kollektivtrafikingenjör Kenneth Gustavsson.

·  Handelsplats Ale torg, vad händer? Marianne Sjöö, ordförande i 

företagareföreningen informerar.

· Övriga frågor 

 

Fika serveras i pausen

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Pettersson, Maj Holmström

DICK HARRISON OM VIKINGATIDEN

Sveriges mest inspirerande 

historiker kommer till Nödinge! 

Dick Harrison 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 berättar bland annat om 

Vikingatiden som är så betydelsefull 

i Ale kommuns historia.

Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. 

Biljetter säljs på Ale bibliotek 

0303-330216.

>> Lördag 20 oktober kl 14

Teatern, Ale gymnasium,  

Nödinge. 

Medarr: Studieförbundet 
Vuxenskolan

PILGRIMSVANDRING 
– för kropp och själ

Gunilla Andersson berättar om sin 

vandring till Santiago de 

Compostela.

Elinor Johnson berättar om 

pilgrimsvandring i litteraturen.

Bo Björklund berättar om 

vandringsleden Lödöse-Skara.

Fika / Inträde 40:-.

>> Torsdagen den 25 oktober 

kl 19.00, Skepplanda bibliotek

Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner 
i Norra Ale, Studieförbundet 
Vuxenskolan

FÖRELÄSNINGAR 
om Sociala medier och internet

Lena Wingbro guidar dig 

genom den digitala djungeln av 

facebook, bloggar, wikis, google, 

internetbank, webbläsare med 

mera. 

Anmälan till Studieförbundet 

Vuxenskolan, tel. 0303 - 74 85 02 

eller ale@sv.se.

>> Onsdag 24 oktober 

kl 14.00- 15.30. 

INTERNATIONELLA 

NALLEDAGEN
Ta med din Nalle så att den får 

träffa andra Nallar och lyssna på 

Nallesagor.

Lördag 27 oktober 

kl 10.00 och 11.00.

Ale bibliotek, Nödinge

Från 3 år. Ingen föranmälan.

 

BÄBIS-SAGOSTUNDER
på Ale bibliotek, Nödinge

För bebisar 4 - 8 månader.  Vi läser 

böcker och ramsar tillsammans. 

Fem tisdagar. Start tisdag 

30 oktober kl 11.00.

Anmälan: e-post: sofie.nenonen@

ale.se, telefon: 0303-33 02 16

 

HUNDUTSTÄLLNING
Ann Fristedt ställer ut tovade 

hundar i ull och hundhår.

Ale bibliotek, Nödinge.

 

FOTOUTSTÄLLNING
Fotogruppen i Ale ställer ut.

Surte bibliotek. Utställningen 

pågår till  31 oktober.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

på fastigheten RYD 1:58 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 2012-11-07  

till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors.

Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 

kommunhuset Alafors.

Välkommen till ungdomsfullmäktiges sammanträde måndagen 

den 22 oktober 2012 kl 12.00 i Medborgarhuset, Alafors.

 

Ungdomsfullmäktiges dagordning

1.  Information om ungdomsrådet

2. Kommunfullmäktiges ärendelista 2012-10-29 

3. Motion från Aroseniusskolan om fritidsgårdens öppettider

4. Motion från Kyrkbyskolan om datorer till högstadieelever i Ale

5. Motion från Ahlafors fria skola om näridrottsplats för inomhusidrott

6. Motion från Ahlafors fria skola om sms –biljett inom Ale

7. Motion från Bohusskolan om att synliggöra ungdomsmottagningen

8.  Motion från Bohusskolan om utbyggnad av handelsmöjligheter i 

kommunen

9. Interpellation från Ahlafors fria skola om mopedställ

10. Interpellation från Aroseniusskolan om skoldatorer

11. Interpellation från Bohusskolan angående datorer

12. Interpellation från Bohusskolan angående busskommunikation

13.  Interpellation från Bohusskolan angående tillåtna färger på  

husfasader i Ale kommun

14. Interpellation från Bohusskolan angående ungdomsfullmäktige

15.  Interpellation från Bohusskolan angående ungdomsfullmäktiges 

kontaktpolitiker

16. Interpellation om öppettider på fritidsgårdarna i Ale

17. Övriga frågor

Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh, ungdomsfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

KUNGÖRELSE

Välkommen 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.

Vad händer i 
dricksvatten- 
studien Ale H2O?

I januari startade 

Livsmedelsverket i samarbete 

med Ale kommun och Chalmers 

Tekniska Högskola studien 

Ale H
2
O. I studien undersöks 

dricksvattenkvalitet i relation 

till konsumtion, hälsa och vad 

folk tycker och tänker om sitt 

dricksvatten.

En del av befolkningen i Ale har 

sedan början av året varit med i en 

panel som regelbundet besvarar 

frågor om konsumtion och hälsa 

via SMS.

Cirka 3.300 personer är aktiva 

i studien och svarar på SMS-

frågorna. Svarsfrekvensen är 

mycket hög, 80-90%, vilket är 

mycket bra.

Under oktober/november 

blir det nya telefonintervjuer 

och en fördjupad studie av 

dricksvattenkonsumtion som riktar 

sig både till dem som varit med i 

studien och till ett urval personer i 

resten av landet.

Gå in på Livsmedelsverkets sida 

på Facebook för att kontinuerligt 

få nyheter om vad som händer i 

studien eller för att ställa frågor: 

www.facebook.com/AleH2O

Kom till ungdomsfullmäktige


