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November

Informationsträff om 
ny skola i Nödinge
Vi bygger en ny skola i Nödinge för elever till och med åk 3 

samt en förskoleavdelning . Den 29 november kan du träffa 

politiker och tjänstemän och få information om bygget och 

tankarna kring den nya skolan.

 

Informationen kommer att vara allmän och övergripande.  

Dina frågor och synpunkter välkomnas.

 

Tid: 29 november, kl. 18.00–19.00

Plats: Teaterlokalen, Ale gymnasium

Beställ färdtjänst i god tid

för resor under julhelgen
Gäller för dig som brukar boka dina resor via 020-91 90 90. Det

är extra många som vill åka färdtjänst under julhelgen och framför

allt på julafton, därför är det viktigt att du bokar dina julresor

i god tid.

Du kan boka dina julresor från den 12 december. Ju tidigare du

bokar desto större är möjligheten att du får åka när du önskar.

Du ringer som vanligt 020-91 90 90.

Ju senare du bokar desto större risk att vi inte kan garantera dig

några resor, men vi gör vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Anhörigföreningen Omtanken och Ale kommuns anhörigstöd inbjuder till

JULCAFÉ MED GRÖT
>> Tisdagen den 4/12 kl. 18.30 

Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)

Anmälan senast 30/11. Tel. 0703-709322

JULMINGEL MED  
GODIS OCH FIKA 
>> Onsdagen 5/12  kl. 13.30 till ca 16.00

Backavik, samlingslokalen i entren

(Klockarevägen 24, Nödinge)

Anmälan senast 30/11. Tel.. 0303-371254, 0737-731254
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Taxehöjning inom 
Renhållningen och VA
Den 2012-10-29 beslutade kommunfullmäktige om en höjning  

av Renhållnings- och VA-taxan. Höjningen gäller från och med 

2013-01-01. 

•  Renhållningen höjer sin hushållstaxa med 5 %.

•  VA höjer den fasta delen av brukningstaxan med 5 % och den 

rörliga delen med 3 %. 

FÖRFATTARFRUKOST  
med Erik Andersson

Erik Andersson är född 1962 utanför Alingsås. Hans roman Den larmande hopens dal 

rönte en hel del uppmärksamhet och nominerades till Sveriges Radios romanpris. 

Han är också översättare från engelska och har bland annat nyöversatt The Lord of 

the Rings, Ringarnas herre. Erik Andersson skriver också essäer för Göteborgsposten 

och Dagens Nyheter.

>> Lördag 15 december kl. 10.00, Ale bibliotek, Nödinge

Frukosten är framdukad från 9.30

Entré/frukost 80 kronor

FLÖJTKVARTETT MÖTER 
ELECTRONICA - THE OPPOSING POWER
Ett fint tillfälle för dig som spelar något instrument eller gör musik på datorn att 

delta i en spännande workshop och lunchkonsert. Här kan laptop-musikern lira och 

loopa med allt ifrån saxofoner till elgitarrer. Tillsammans med professionella musiker 

från flöjtkvartetten Forty fingers och electronica-gruppen World Domination skapar 

deltagarna musik och ljudbilder och dagen efter bjuds det på lunchkonsert på 

gymnasiets ”röda scen”.  

>> Workshopen hålls den 29/11 kl 15-20 och lunchkonserten den 30/11 kl 12  

på Ale gymnasium i Nödinge.   

Anmälan görs till kultur@ale.se senast 27/11. Gratis men med begränsat antal platser 

till workshopen.

KONSERT I JULETID 
med Nina Söderquist  

och Daniel Lindström

>> Söndag 2 december kl 17  

i Teatern, Ale gymnasium

Nina Söderquist, Daniel Lindström 

och deras musiker står för 

musikunderhållningen vid den traditions-

enliga konserten i juletid, i samband med utdelandet av 

kulturstipendiet och ”Vaken ledare-stipendiet”.  

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 på Ale bibliotek 0303-330216. 

Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.Driftstopp i  
avloppspumpstationer
Under den senaste månaden har det i Älvängen förkommit tyg/

städtrasor i avloppssystemet. Dessa trasor har förorsakat 16 stopp 

i avloppspumpstationen vid ”Rosa huset” under ovanstående 

tidsrymd. Det har varit mycket nära att detta har orsakat stopp i delar 

av avloppsledningsnätet med källaröversvämningar och sanitära 

problem som följd.  

En självklarhet är att dessa trasor inte ska ner i avloppsrören utan 

läggas i ordinarie sopor.  Ekonomiskt innebär detta att tusentals 

kronor bokstavligen spolas ner i avloppet av abonnenternas pengar, 

då personal från VA-enheten vid upprepade driftstopp måste ta ur 

trasor i avloppspumparna när dessa har stoppat och tätnat.

Personal

VA-enheten Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE
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