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Sök investerings- 
bidrag till din förening
Fyra miljoner i investeringsbidrag till föreningarna 

i Ale. Passa på att söka pengar till din förening innan den 

23 november!

Måndagen den 29 oktober fattade kommunens  politiker ett 

beslut om att ge kultur- och fritids- nämnden 4 miljoner kronor att 

dela ut som  investeringsbidrag till kommunens bidrags- 

berättigade föreningar.  Detta innebär att kommunens bidragsbe-

rättigade föreningar får en ny möjlighet att fram till den  

23 november ansöka om pengar för något som  föreningen är i 

behov av. Kultur- och fritidsnämnden  fattar beslut den 

17 december.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
26 november 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet medverkar projektkoordinator Kjell 

Lundgren och kommunikationschef Anne Kolni för att berätta 

om invigningen av väg E45 som äger rum den 9 december. 

 

Bland övriga punkter märks:

•  Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg 

angående ”Medborgarnas debattinlägg”

•  Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla 

Wallengren om utveckling av Jennylunds idrottsområde

 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-

Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 

och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten 

Fors 3:2 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 

2012-12-04 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 

Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-

nad, kommunhuset Alafors.

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på fastig-

heten Burhult 1:40 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 

2012-12-04 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 

Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-

nad, kommunhuset Alafors.

KUNGÖRELSER

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.

KULTURMILJÖER I ALE

Marie Odenbring, som skrivit Kulturarvsplanen, 

visar bilder och berättar om historiska platser 

och kulturmiljöer i Ale kommun. Fri entré.  

>> Torsdag 15 november kl 18 

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

 

BARNBOKENS DAG
Vi firar Alfons Åberg 40 år!
Sagostunder, sång och musik med Ale Kultur-

skola, bokfiskedamm, tipspromenad. Kalas-

lekar, Alfons-pyssel och kalasfika i cafét. Ale 

bibliotek, Nödinge,  

lördag 17 november kl 11.00-14.30.  

I samband med Barnbokens dag visas teatern  

Rävjakten med Pettson och Findus kl. 14.30.  

Biljetter till teatern kostar 50 kr. och finns att 

köpa på Ale bibliotek från 27 oktober.

BARNTEATER: RÄVJAKTEN
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

FÖRFATTARFRUKOST
med Elin Boardy
Elin Boardy är född 1979 och bor i Göteborg. 

Hon arbetar som bibliotekarie och roman-

debuterade 2008 med Allt som återstår, en 

familjehistoria från Bohuslän.  Boken rönte stor 

uppmärksamhet och nominerades till Borås 

Tidnings debutantpris. Mot ljuset heter  

hennes andra roman.

Frukosten är framdukad från 9.30.

Entré/frukost 80 kronor

Biljetter finns att köpa från 5 november.

>> Lördag 24 november kl 10.00

Ale bibliotek, Nödinge

KONSERT I JULETID
med Nina Söderquist och Daniel Lindström

Nina Söderquist, 

Daniel Lindström 

och deras musiker 

står för musikun-

derhållningen vid 

den traditionsenliga 

konserten i juletid, i samband med utdelandet 

av kulturstipendiet och ”Vaken ledare-stipen-

diet”. Det kommer att bli en kväll med något 

för alla smaker! Allt ifrån finstämda julsånger, 

till souliga inslag och välkända låtar från bl a 

musikaler, Frank Sinatra och Queen! 

Entré 150 kr inkl julfika. Biljetter säljs från fre-

dag 9 november på Ale bibliotek 0303-330216. 

Plats: Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 

>> Söndag 2 december kl 17 

Teatern, Ale gymnasium.

Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

Nina Söderquist fick sitt genombrott hösten 

2007 när hon genom att tävla i TV 3-program-

met West End Star tog hem rollen som Lady of 

the Lake i Monthy Pythons musikal Spamalot 

i London. Under två år spelade Nina närmare 

400 föreställningar. 2009 medverkade Nina i 

Melodifestivalen och hon har också varit med i 

Raphsody In Rock, turnerat med hyllnings-sho-

wen till Queen Champions of Rock samt jobbat 

med Anders Berglunds turné Stjärnklart.  Våren 

2011 spelade Nina i den svenska uppsättningen 

av Spamalot. Hon har också deltagit i en mängd 

TV-program såsom Allsång på Skansen, Så ska 

det låta, Do-bi-do, Sing-A-Long, Tv4 morgon, 

Gomorron Sverige och Blåsningen.

Daniel Lindström sjöng sig in i svenska folkets 

vardagsrum 2004. Sveriges första Idol-vinnare 

har en röst som behärskar i princip alla genrer. 

Det platinasäljande debutalbumet Daniel Lind-

ström från 2004 innehöll hits som singeln Co-

ming true, som sålde guld samma dag som den 

släpptes, Run och My love won’t let you down. 

2006 följdes debuten upp med den svenska ski-

van Nån slags verklighet, där Daniel Lindström 

också fick en chans att visa upp sin talang som 

låtskrivare och textförfattare. Våren 2009 kom 

hans tredje skiva D-Day och Daniel har varit 

involverad in i minsta detalj. Han har plockat de 

bästa bitarna ur Motown-musiken och gjort en 

modern version av dem.

Nina och Daniel har med sig två musiker som 

spelar flygel, piano och bas.

Fotograf: Peter Knutson


