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Oktober

Alafors  Tisdag 8 oktober kl 19.00 medborgarhuset i Alafors

Teman för kvällens möte:

•    Tema skola – Elena Fridfelt, ordförande för utbildningsnämnden berättar om arbetet med 

att förbättra skolresultaten i Ales skolor.

•  Barn och fritid – Vad kan barn och ungdomar göra på fritiden i Alafors?  Vad kan du göra för 

barnen? Thomas Hermansson berättar om fritidsverksamheten  i Ale och Charlotte “Lotti” 

Klug berättar om hur Alafors kan bli ännu tryggare.

•  SSPF - Anni Niklasson informerar om hur socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar 

tillsammans för att bland annat förebygga skolk,  vandalisering och ungdomskriminalitet

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

 

Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar

Erik Karlsson, Thor Eliasson, Åke Niklasson

Bohus  Torsdag 10 oktober kl 19.00 Bohus Servicehus

Teman för kvällens möte:

•  Miljösanering inom Akzo Nobels industriområde Bohus- Eva-Lotta Stolt och Lennart 

Gustafsson

• Vad händer med Bohus Centrum - Lars-Ove Hellman Alebyggen

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

 

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Hålanda  Onsdag 9 oktober kl 19.00 Hålanda bygdegård

Teman för kvällens möte:

•  Rose-Marie Fihn, ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, informerar om Ale kommuns 

funktionshinderpolitiska program.

•  Pernilla Rokosa, infrastrukturchef, informerar om aktuella planer när det gäller infrastruktur 

och kommunens ställningstaganden. Det gäller i första hand vägar och cykelvägar

Fika serveras under kvällen.

Möjlighet att ta upp nya frågor och diskutera svaren på frågor från tidigare möten.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se. 

Välkomna hälsar

Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

KULTURSTIPENDIUM 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom kulturområdet såsom litteratur, 

musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 

bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. Stipendiet delas ut till person 

eller organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium och belöningsstipendium. 

Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. Ansökningsblankett finns på 

www.ale.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 

gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas på telefon 0303-330 590.  

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda senast 

15 oktober 2013. För ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 

0303-330 939.

Onsdagen den 9 oktober kl 17.30-19.30 är det återigen dags för

starta eget-introduktion  
i Nols företagscenter, Industrivägen 1!
 

Du som funderar på att starta, eller just har startat är hjärtligt välkommen dit.

På plats finns Swedbank, NyföretagarCentrum och kommunen för att berätta om viktiga saker 

att tänka på inför företagsstarten.

Passa på att gnugga dina idéer och funderingar med oss och andra som går i samma tankar!

Anmälan till jannike.ahlgren@ale.se eller 0303-33 06 57

Bok-och filmveckan 5-12 oktober

Välkommen att njuta av sevärda filmer, 

fördjupa dig i läsvärda böcker och lyssna på 

svängig filmmusik! 

>> Lördag 5 okt kl 13-16 Invigning! 

Mingel, snittar och bubbel, invigningstal, 

livemusik, filmquiz och dramakomedin 

Shakespeare in Love.

Under festivalveckan visas filmerna Flyga 

drake, Igelkotten, O´Brother, Where Art 

Thou? Tredje mannen, Sherlock Holmes 1 och 

Berättelsen om Pi.

Plats: Teatern, Ale gymnasium. Entré: Festivalpass kostar 100 kr och gäller under hela 

festivalen. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. Mer info på www.ale.se.  

Samarr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Författarfika  med Bodil Jönsson

>> Lördag 19 okt kl. 13.00 , Ale bibliotek, Nödinge

 

Fysikprofessorn och författaren Bodil Jönsson 

succébok Tio tankar om tid fick plötsligt alla att 

tala om begreppet ställtid, om behovet av att 

identifiera tidstjuvar och få en bättre rytm i livet. 

Boken såldes i över 650 000 exemplar. 2009 kom 

Bodil Jönssons uppföljare Tio år senare – tio tankar 

om tid, en bok som handlar om vad som hänt under 

det här decenniet med vår inställning till tiden och 

till stressen, i en alltmer teknikfylld värld. Sedan 

dess har hon också släppt böckerna När horisonten 

flyttar sig – att bli gammal i en ny tid samt Tid för det 

meningsfulla. 

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge. 

Entré inkl. fika 80 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. 

Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

PÅ GÅNG I ALE


