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Mars

Du deltar väl i Earth hour, det världsomspännande arrangemanget för en mer 

hållbar framtid? Den 23 mars är det dags igen för Ale kommun och många andra 

organisationer, företag och privatpersoner att visa sitt engagemang för miljön.

Här i Ale kommer vi att släcka viss fasadbelysning och gatubelysning under själva Earth 

hour, kl 20.30-21.30. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset tillsammans med 

hundratals miljoner över hela världen. Gör det du också! 

Men ett hållbart samhälle handlar om så mycket mer. Vi på kommunen gör fl era andra 

arrangemang:

Teckningstävling för skolor och förskolor med ett besök på Universeum som vinst.

De förtroendevalda och medarbetarna utmanar varandra att leva mer klimatsmart (Gör 

det du med!)

Fototävling för Aleborna (läs mer till höger)

Utdelning av ljus på biblioteken (läs mer till höger)

Skolor och förskolor fokuserar på hållbarhet och pratar om Earth hour

Släck för en 
ljusare framtid!

Fototävling
Skicka in din bild med tema hållbart samhälle till karin.dickens@ale.se 

och var med i utlottningen av Alepresenter! Vi hänger upp alla bilderna på 

kommunledningskontoret i Nödinge och visar upp dem på webben.

Läs mer på www.ale.se/earthhour.

Hämta ljus i biblioteket
Visst är du med och släcker ljuset? Anmäl dig på WWF:s webbplats och kom 

till biblioteket och hämta ett svanenmärkt ljus. 

Läs mer på www.ale.se/earthhour.

Bytesdag för barnartiklar
Vi är med och stödjer bytesdagen för barnkläder och andra prylar på Ale 

gymnasium lördag 23 mars 10.00-15.00, söndag 24 mars kl 10.00-13.00. 

Att köpa begangnade kläder är ett utmärkt sätt att vara klimatsmart!

Ale Kulturskola inbjuder till

”Prova-på-kväll” i Ale gymnasium 
Torsdag 21 mars kl 18.00-20.30

Vårens ortsutvecklingsmöten 
i Ale kommun
Nu är det snart dags för vårens ortsutvecklingsmöten i Ale kommun. Under april månad 

kommer 10 möten i vanlig ordning att äga rum.

PÅ GÅNG I ALE

Syftet med ortsutvecklingsmötena är att göra 

det enkelt för dig som vill påverka kommunen 

genom att föra diskussioner och komma med 

utvecklingsförslag till kommunala beslutsfattare.

Hur gör jag för att lyfta en fråga på mitt 

ortsutvecklingsmöte?

Just nu jobbar presidierna för 

ortsutvecklingsmötena med att sammanställa 

dagordningarna för vårens möten. För att vara 

säker på att din fråga lyfts på mötet mejla frågan 

senast en vecka innan mötet till utvecklings- och 

förvaltningssekreterare Cecilia Stedt e – post: 

cecilia.stedt@ale.se . Du kan även ringa in din 

fråga på tfn: 0303-330360.

Hur får jag tag på mer information om mitt 

ortsutvecklingsmöte?

Tid och plats samt mötenas dagordning kommer 

att publiceras på Ale kommuns hemsida; www.

ale.se allt eftersom de blir fasställda. Alekuriren 

kommer även att publicera dagordningen för 

mötena en vecka innan de äger rum. 

Din fråga är viktig

De frågor som inkommer i samband med 

ortsutvecklingsmötena är viktiga för kommunen 

och vi jobbar därför med att besvara frågorna så 

snabbt som möjligt. Svaren publiceras löpande 

på kommunens hemsida. Detta innebär att du 

redan nu kan gå in på www.ale.se för att se om 

just din fråga har blivit besvarad.

Alafors 23 april

Alvhem 4 april

Bohus 2 april

Hålanda 17 april

Nol 18 april

Nödinge 11 april

Skepplanda 16 april

Starrkärr/Kilanda 25 april

Surte 9 april

Älvängen 3 april

HAR DITT BARN KÄMPIGT ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale bibliotek, Nödinge, 

lördag 23 mars kl. 10 – 14.

•  Niclas Löfgren, specialpedagog från Ale Skoldatatek, visar digitala 

hjälpmedel.

•  Ale bibliotek berättar om lättlästa böcker och om egen nedladdning av 

talböcker.

Starttider kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

Testa också själv de hjälpmedel som eleverna har i sina datorer.

 

LÄSA SJUNGA GUNGA
För barn 1 - 2 år. Vi läser, ramsar och sjunger. Fem tisdagar klockan 11.00. 

Start 26 mars.

Anmäl dig till sofi e.nenonen@ale.se eller på telefon 0303-330216.  

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

 

FRÅGA ENERGIEXPERTEN
Ales energirådgivare Jerker Persson fi nns på plats för att svara på era frågor.

Ale bibliotek, Nödinge

måndag 25 mars kl. 16.00 - 18.00

För Dig från årskurs 2 och uppåt

• Instrument, sång

• Bild

• Musikal 

• FMT

För de yngre Kl 17.30-18

• Suzukimetoden i fi ol och cello från 5 år

För mer info gå in på www.ale.se/

utbildning och barnomsorg/kulturskolan

För att hitta anmälningsblankett, gå in på 

www.ale.se/blanketter.

För frågor, maila: 

susanne.e.johansson@ale.se, 

tel 0303-33 05 90


