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Januari

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 

28 januari 2013 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet kommer en utbildning angående Ale 

kommuns fortsatta demokratiarbete att ske. Du har som 

medborgare möjlighet att komma och lyssna på de tankar 

som ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete 

gällande medborgardialog. 

 

Bland övriga punkter märks:

• Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten.

•  Redovisning av nämndernas detaljbudgetar och 

nämndplaner.

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

Trafik i Älvängen
På ortsutvecklingsmötet i Älvängen kom det önskemål 

om att få information om hur man kör i rondeller och 

vid upphöjda korsningar (vi vet, det heter egentligen 

cirkulationsplatser). Här kommer informationen, 

hämtad från transportstyrelsen. Du kan också hitta den 

på www.ale.se/trafik-och-infrastruktur.
 

Så kör du i rondellen
Du har väjningsplikt när du kommer till en rondell. Alltså ska du i 

god tid sänka hastigheten eller stanna för att släppa fram bilarna 

som redan kör i rondellen. Du får bara köra vidare när det kan 

ske utan fara för dig och andra och när du inte hindrar de bilar 

som redan är i rondellen. Du ska köra motsols. När du kör ut ur 

rondellen ska du blinka höger.

 

Hur du går över gatan
I centrala Älvängen finns flera upphöjda korsningar där det är 

tänkt att människor ska gå över gatan. Dessutom är gatan byggd 

så att bilförare ska hålla en så låg fart att gående lätt ska kunna gå 

över var som helst på gatan. Om det inte innebär någon fara eller 

hindrar trafiken får du gå över gatan. Du ska gå rakt över gatan och 

det är bäst om du går över i närheten av en korsning. Tänk också 

på att gå över snabbt.

 

Platser där gående korsar en väg kallas ibland gångpassager. De 

kan vara upphöjda för att fordon ska köra sakta eller ha refuger för 

att gående ska kunna korsa ett körfält i taget. De kan också vara 

en plats där ingenting särskilt har gjorts. Du som kör bil ska hålla 

tillräckligt låg hastighet för att gående ska kunna korsa vägen.

PÅ GÅNG I ALE

DATAKURS FÖR 
NYBÖRJARE
Grundkurs för dig som aldrig använt dator. 

Fyra träffar. 

>> Start tisdag 5 februari kl. 9.00-12.00 

Ale bibliotek i Nödinge.

Kursledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 

tel 0708-553038

 

ÅRSMÖTESAKUTEN
Nu är det snart dags för årsmöte i den ideella 

föreningen. Men hur gör man?

Kom med stora och små frågor/funderingar 

inför era årsmöten.

>> Onsdag 6 februari kl. 16.00-18.00

Ale bibliotek i Nödinge

Arr. Studieförbundet vuxenskolan

ALES ENERGI-
RÅDGIVARE PÅ 
BIBLIOTEKET
Har du frågor eller funderingar kring  

energianvändning och energikostnader? Ales 

energirådgivare Jerker Persson finns på plats 

för att svara på era frågor.

>> Måndag 28 januari kl. 16.00 – 18.00

>> Måndag 4 februari kl. 16.00 – 18.00

Ale bibliotek, Nödinge

 

SAGOSTUNDER 

på Älvängens bibliotek
Varje onsdag kl. 10.00. Start 23 januari.

 

SAGOSTUNDER MED 
BIBLIOTEKSDRAKEN 
på biblioteken i Surte 

och Skepplanda
Surte bibliotek varannan onsdag. 

>> Start 30 januari kl. 14.30

Skepplanda bibliotek varannan torsda., 

>> Start 31 januari kl.14.30

 

BEBISSAGOSTUNDER 

på Surte bibliotek
För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träffas 

fem gånger och läser och ramsar tillsammans. 

>> Start torsdag 31 januari kl. 09.30. 

Anmäl dig på biblioteket eller på telefon 

0303-33 01 71. Välkommen!

BARNTEATER 

- Historien om Någon

Vem är den mystiske Någon som lämnade en 

våt fläck på golvet, stjälpte mormors bord, 

åt upp två fiskar, drack upp mjölken, fiskade 

upp en guldfisk, välte ner en kruka, åt upp en 

råtta och slank ner i vasen? Vi följer spåren 

och kommer allt närmare den spännande 

lösningen på gåtan.

>> Söndag 27 januari kl 11

TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge. Passar 

åldrar 2-5 år. Entré 50 kr/person. Förköp på Ale 

bibliotek, Nödinge 0303-330 216.

FILMKLUBBEN 
- ALE CINEMA
Är du ledig på dagarna och sugen på att se 

bra filmer? Då kan du gå med i Filmklubben 

Ale Cinema som visar film i Teatern på Ale 

gymnasium i Nödinge. För aktuell information 

se www.ale.se eller ring Ale bibliotek 

0303-330 216

TIPSPROMENAD 
I EKSKOGEN
Ekskogen ligger vid Rödjan mellan Nödinge 

och Nol. Här har Ale kommun och Alebyggen 

märkt ut naturstigar i den vackra terrängen. 

Den blå slingan kallas Sagostigen och är 

ca 1,4 km lång. Längs stigen finns nu en ny 

tipspromenad med frågor för både barn och 

vuxna på temat djur och fåglar. Frågorna 

kommer hänga uppe t.o.m. 1 april och alla svar 

finns i slutet av banan.
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