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Alvhem
Onsdag 7 november klockan 19.00, Klubbstugan, Gläntevi

•   Ale Vision 2025 – återkoppling

 Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta 

arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•    Cultural planning – återkoppling

Så tyckte invånarna i Alvhem om den egna orten. Representant 

från arbetet informerar om resultatet av vårens cultural 

planning.

•    Kollektivtrafi ken i Alvhem efter december 2012 

Hur blir kollektivtrafi ken efter att E45 och järnvägen invigts? 

Stefan Kraff t från Västtrafi k informerar tillsammans med 

representant från Ale kommun.

•   Information och diskussion om vårdcentralerna i Skepplanda 

och Älvängen

•   Sen återkopplar vi gamla frågor, kanske väcker nya – och får 

oss givetvis en fi ka.

Välkomna hälsar
Peter Ohlsson och Sven Rydén

Surte
Torsdag 8 november klockan 19.00, Församlingshemmet

•  Ale Vision 2025 — återkoppling

Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta 

arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning — återkoppling

Så tyckte invånarna i Surte om den egna orten. Representant 

från arbetet informerar om resultatet av vårens cultural 

planning.

•  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande informerar

Jan A Pressfeldt informerar om planer för Surte.

•  Kollektivtrafi ken i Surte efter december 2012

Representant från Ale kommun kommer till mötet och 

förmedlar information från västtrafi k.

Vi bjuder på fi ka.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin, Chatarina Engström

Ortsutvecklingsmöten
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

Skepplanda Bibliotek
Måndag  5 och 26 november  - drop in 18.00-19.30

Nödinge Bibliotek
Torsdag 8 och 29 november  - drop in 18.00-19.30

Surte bibliotek
Onsdag 7 och tisdag 27 november – drop in 18.00-19.30

Mötesplats Föräldrar

på biblioteken
Vill du träffa dietisten Kristine och en skolsköterska 
för att prata barn och övervikt samt barn och mat?

Då är du välkommen till något av följande bibliotek.

PÅ GÅNG I ALE
BÄBIS-SAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För bäbisar 4 - 8 månader.  Vi läser böcker och ramsar 

tillsammans. Fem gånger.

>> Start torsdag 15 november kl 9.30, anmälan 

e-post: sara.dahl@ale.se, telefon: 0303-33 01 71.
 

BARNBOKENS DAG
Vi fi rar Alfons Åberg 40 år!
Sagostunder, sång och musik med Ale 

Kulturskola, bokfi skedamm, tipspromenad. Kalasle-

kar, Alfonspyssel och kalasfi ka i cafét. I samband med 

Barnbokens dag visas teatern Rävjakten med Pettson 

och Findus kl. 14.30. Biljetter till teatern kostar 50 kr. 

och fi nns att köpa på Ale bibliotek från 27 oktober

>> Lördag 17 november kl. 11.00 – 14.30 

på Ale bibliotek, Nödinge

HERR SPARGELS VÄSKA
En föreställning med mycket humor och trolleri för 

hela familjen. Passar från ca 4 år och uppåt. TV-studi-

on, Ale gymnasium, Nödinge. 50 kr/person. Biljetter 

på Ale bibliotek 0303-330216.

>> Torsdag 1 november kl 14

TIDERNAS FÖRÄLSKELSE

Tomas von Brömssen gör en kärleksfull resa i 

tiden tillsammans med sina spelkompisar Göran Berg 

och Stefan Sandberg (gitarrer). Dikter och monologer 

om förälskelse, kärlek, död varvas med klarinettspel, 

säljfl öjt och concertina. Teatern, Ale gymnasium, 

Nödinge. Entré 100 kr. Förköp på Ale bibliotek 0303-

330216. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

>> Tisdag 6 november kl 19

BARNTEATER: RÄVJAKTEN
En räv stryker 

omkring och 

Pettsons granne 

Gustavsson vill 

skjuta den. Det 

tycker Findus 

är en dålig idé. 

Men å andra 

sidan är det 

ju farligt för hönsen med en räv i närheten. Findus 

tycker att de ska lura räven istället! Tomas K teater 

har gjort en pjäs av Sven Nordqvists populära bok. 

Ålder: 4-8 år. Speltid: 35 min. Entré: 50 kr/person. 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. Biljetter säljs på 

Ale bibliotek 0303-330216.

>> Lördag 17 november kl 14.30

Försvåra för tjuven genom att starta upp 
grannsamverkan i ditt bostadsområde!
Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri 
metod för dig och dina grannar att samverka mot 
brott och öka gemenskapen i området där du 
bor. Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor 
i radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl som på landsbygd. Läs 
mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
brotts-och säkerhetshandläggare Lotti Klug på 
0303-33 01 21 för mer information

Gör Nol 
tryggare!

– Kom med och 
trygghetsvandra

Onsdag 7 november kl 18.00
Folkets hus

Gammal som ung – du som vill 

påverka tryggheten i Nol! Vi börjar 

med fi ka och genomgång av

rundan. Sedan går vi (oavsett 

väder) en promenad runt i Nol, där 

vi känner efter hur trygga vi är

på olika platser! Vad är bra? Vad 

kan göras bättre och i så fall hur?

Evevemanget är gratis, refl exväst 

till alla så långt laget räcker. Ingen 

föranmälan!

Frågor till Brotts-och 

säkerhetshandläggare Lotti Klug 

0303 33 01 21

Öppettider Ale 
bibliotek, Nödinge, 
under skolornas höstlov
Måndag 29 oktober 10.00 - 19.00

Tisdag 30 oktober 10.00 - 19.00

Onsdag 31 oktober  10.00 - 19.00

Torsdag 1 november 10.00 - 19.00

Fredag 2 november 10.00 - 15.00

Lördag 3november  Stängt

När mörkret faller 
ökar inbrotten!


