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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod 

för dig och dina grannar att samverka mot brott och 

öka gemenskapen i området där du bor.

 

Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i 

radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i 

tättbebyggt område likväl som på landsbygd.

 

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 

brotts-och säkerhetshandläggare Lotti Klug på 

0303-33 01 21 för mer information och uppstart!

VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL 
- biblioteket lanserar ny webbplats och vårens böcker 

presenteras
Det var år 1995 som FN-organet Unesco 

bestämde att 23 april skulle bli hela världens 

festdag för firandet av böcker, författare och 

läsning samt  värnandet om upphovs-rätten 

och människors fria tillgång till information.

 

På Världsbokdagen lanseras bibliotekets 

nya webbplats för sökningar i katalogen, 

evenemang och lästips. Webbplatsen heter 

Bibliotek i väst och är ett samarbete mellan 

biblioteken i Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, 

Tjörn och Öckerö. Du hittar den nya webbplatsen på adressen biv.se 

från tisdag 23 april.

 

På Världsbokdagen presenteras också vårens böcker. Välkommen att få 

lästips ur vårboksfloden.

Ale bibliotek, Nödinge kl. 18.00. Fri entré.

DIGITALA TISDAGAR  
på Ale bibliotek, Nödinge
Digitala tisdagar är till för dig som vill lära dig använda datorn och 

internet i vardagen

Anmälan på biblioteket eller telefon 0303-33 02 16

>> 16 april 15.00-16.00 Prova på dator och Internet

>> 23 april 14.00-16.00 SEB informerar om sina internettjänster

Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek eller hämta 

programmet på ditt bibliotek.

NÖDINGE SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING  
- Vad man kan göra av Mormorsrutor
Utställning på Skepplanda bibliotek 25/3 - 29/4

SURTE FOTOKLUBB
Utställning i Ale gymnasiums entré
>> 3 – 30 april

MUSIKAL – ANNIE
>> Fredag 19 april kl 18.30

>> Söndag 21 april kl 17

Kulturskolans musikalinriktning spelar Annie, den klassiska 

musikalen om en föräldralös flicka i 1930-talets Amerika. Teatern, Ale 

gymnasium, Nödinge. Entré 50 kr, under 26 år 20 kr. Förköp på Ale 

bibliotek 0303-330216.

UTSTÄLLNINGEN - DET ANDRA ANSIKTET
Den populära maskutställningen ”Det andra ansiktet” visas nu 

på Repslagarmuseet. Vernissagen äger rum söndag 14 april kl 13.

 

Utställningen  ”Det andra 

ansiktet” väcker frågor 

kring vad det innebär 

att vara människa 

och ingå i ett socialt 

sammanhang, om djup 

och yta, öppenhet och 

försvar. Den handlar om 

de masker och koder vi 

använder för att skapa 

vår identitet och om vår 

strävan efter att våga vara alla våra jag. Utställningen har producerats 

av Västarvet och skapats av konstnären och maskmakaren Torbjörn 

Alström som tar oss med på en suggestiv resa i vår gemensamma 

föreställningsvärld. 

Utställningen kommer att visas för elever i årskurs 8 under skoltid 

i början av veckorna 16-20. Övrig tid är allmänheten välkommen. 

Eleverna kommer att delta i workshops under ledning av västarvets 

pedagog och tillverka sina egna masker av skrotmaterial. 

Utställningen pågår tom 15 maj och följer museets öppettider i övrigt. 

Fri entré till utställningen. För mer info: Repslagarmuseet 0303-749910.

PÅ GÅNG I ALEVälkommen på 
ortsutvecklingsmöte
Hålanda
Onsdag 17 april kl 19.00

Hålanda bygdegård

•  Eva Herlenius verksamhetschef, redogör  

för dagsläget och framtidsplaner för  

vårdcentralen Älvängen-Skepplanda.

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnads- 

nämnden, redogör för de nya riktlinjerna  

för byggnation på landsbygden samt svarar  

på frågor.

•  Möjlighet till att ta upp nya frågor och  

diskutera svar på frågor från tidigare möten.

Fika serveras i pausen!

Välkomna hälsar

Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen

Nol
Torsdag 18 april kl 19.00 i Nols Folkets hus

•  Lotti Klug brott- och säkerhetshandläggare, 

informerar om trygghetsvandringen.

•  Lars-Ove Hellman VD för AB Alebyggen, 

berättar AB Alebyggens planer för Nol.

•  Isabell Korn ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden närvarar för diskussion om 

konstgräsplan i Nol.

• Aktuella ärenden.

Vi bjuder på kaffe, fralla och kaka!

Välkomna hälsar

Rose- Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och 

Christer Holgersson

Skepplanda
Tisdag 16 april kl 19.00,  

Skepplanda Bygdegård

•  Mikael Olsson trafikchef Västtrafik, kommer 

att redogöra och svara på frågor om 

trafiksituationen.

•  Jan A Pressfeldt ordf. 

samhällsbyggnadsnämnden, talar om 

riktlinjer för byggnation på landsbygden  

med mera.

•  Isabell Korn ordf. kultur- och fritidsnämnden 

samt bibliotekschefen i Skepplanda 

informerar om det nya biblioteket.

•  Eva Herlenius chef för vårdcentralen 

Älvängen-Skepplanda, informerar om det 

senaste i vården vad gäller Skepplanda med 

omnejd.

•  Mikael Berglund kommunalråd, närvarar för 

att svara på tidigare frågor och nya under 

kvällen.

Har ni några frågor mejla gärna till  

sven@rydensbil.se eller 0705-33 60 22

Vi bjuder som vanligt på fika under kvällen.

Välkomna hälsar

Sven Rydén ordförande, Johnny Sundling 1:e 

vice ordförande, Klas Nordh 2:e vice ordförande

Onsdag 10 april kl 17.30-19.30

Nols Företagscenter, Industrivägen 1 

Nu är det återigen dags för en kväll i 

nyföretagandets tecken. Du som har en 

idé, är nystartad eller bara funderar på 

vad det skulle innebära att vara egen 

företagare är välkommen att delta!

Hjärtligt välkommen!

Frågor? Kontakta jannike.ahlgren@ale.se

Informationsmöte:

Starta eget!

Vill du skydda 
dig mot oväntat 
besök i sommar?

Dags att starta upp 
grannsamverkan redan nu!


