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Kronogården

Nu börjar byggnationen av det nya bostadsområdet Kronogården 

i Älvängen. Markbygg AB, på uppdrag av Ale kommun, påbörjar nu 

byggnationen av första etappen av infrastrukturen i området som 

beräknas vara färdig i maj 2014. Från och med nu är stora delar av 

Kronogården ett arbetsområde för markentreprenaden där många 

maskiner kommer befinna sig och man ska röra sig med stor försiktighet 

i området. Arbetet innefattar ledningsarbeten och nya vägar samt gång- 

och cykelvägar vilket delvis kommer att innebära sprängningsarbeten. 

Ale El och Göteborg Energi kommer i samarbete med Markbygg 

markförlägga högspänningskabel genom området respektive fjärrvärme 

till stora delar av området.

 

Utbyggnaden av Kronogården är ett samarbete mellan Ale kommun, 

Skanska och Veidekke. Fullt utbyggt blir det ca 400 nya bostäder av  

olika karaktär.

Kurs i Babymassage
Babymassage är ett sätt att med medveten 

och kärleksfull beröring, fördjupa och stärka 

kontakten mellan dig och ditt barn. Träna 

lyhördheten för varandra samt medverka till att 

ge ditt barn en bra start i livet. Kursen innehåller 

både praktiska och teoretiska moment. Lämplig 

ålder är 1-6 månader.

Start 7 mars 12.00 - ca 13.30

Älvängens Missionskyrkan

6 träffar

Avgift: 350 :-

Anmälan till Birgitta Liljeqvist 070 4610 841

ÄLVÄNGEN

Känner du någon 
som borde 
uppmärksammas?
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att uppmärksamma 

personer som är goda föredömen i Ale kommun. 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer som arbetar 

med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera din kandidat innan 

nomineringstiden är ute. 1 april måste kommunen få ditt förslag. Nomineringen 

görs på www.ale.se.
2012 års stipendieutdelare Marianne Sjöö,  tillsammans med stipendiaterna  SMU Guntorp 

och Felicia Eidenby.

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  -  för dig som vill lära dig använda 

datorn och internet i vardagen

För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16

19 februari 14.00-16.00 Om Ale biblioteks e-tjänster och om e-böcker 

26 februari 14.00-16.00 Prova en Ipad 

5 mars 14.00-16.00 Handelsbankens informerar om sina internettjänster 

12 mars             14.00-16.00 Köp och Sälj på internet. Konsument Göteborg informerar 

19 mars             14.00-16.00 Prova på dator och Internet 

2 april                 14.00-16.00 Släktforska med datorn 

9 april                 14.00-16.00 Prova på dator och Internet 

16 april               14.00-16.00 Prova på dator och Internet 

23 april               14.00-16.00 SEB informerar om sina internettjänster 

7 maj                  14.00-16.00 Prova en Ipad 

14 maj                14.00-16.00 Håll kontakt med släkt och vänner via internet 

21 maj                14.00-16.00 Bibliotekets NYA hemsida Bibliotek i väst

28 maj                14.00-16.00 Prova en Ipad

NORDPOLEN - två månader i ett islandskap

Roger Lindegren berättar om en forskningsresa med isbrytaren Oden 

>> Måndag 18 februari kl. 19.00 Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-

 

SAGOSTUND OM PRINSAR OCH PRINSESSOR
>> Lördag 16 februari kl. 11.00 Ale bibliotek, Nödinge

Efter sagostunden kan man stanna kvar och pyssla. Ingen föranmälan

 

KONSUMENT- OCH ENERGIRÅDGIVNING PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Få svar direkt på dina frågor av konsumentrådgivare från Konsument Göteborg och  

Ales energirådgivare

>> Tisdag 19 februari kl. 16.00 – 18.30 Surte bibliotek

>> Onsdag 27 februari kl. 16.00 – 18.30 Älvängens bibliotek


