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Oktober

Nol  Torsdag 17 oktober kl 19.00 Nols Folkets hus
 

Teman för kvällens möte:

•  Information från Västtrafik

•  Planarkitekt Magnus Lövdal från Byggprojekt i Nol

•  Rose-Marie Fihn, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor informerar om 

funktionshinderplanen

•  Aktuella ärenden

Kaffe, smörgås och kaka serveras underkvällen

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

Välkomna hälsar

Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Christer Holgersson

Skepplanda  Onsdag 16 oktober kl 19.00 Skepplanda bygdegård
 

Teman för kvällens möte:

 •  Joakim Östling Ales skolchef och Thomas Sjögren Ancoss talar om Skepplanda skolor och 

svarar på frågor.

•  Jan A Pressfeldt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt Garnvindans vägförenings 

ordförande Ivar Alvarsson och Christer Norberg vägansvarig, informerar om tänkta 

förändringar i väg och gatusammanhang. Även övergång till kommunalt huvudmannaskap.

•  Jonas Molin ordförande för Skepplandadagen, som äger rum den 17 maj 2014 kommer att 

berätta om tankar kring denna.

•  Allmän frågestund vad gäller gamla och nya frågor.

Vi bjuder som vanligt på fika

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

Alla är hjärtligt välkomna till en trevlig kväll.

Sven Rydén, Johnny Sundling och Klas Nordh.

Starrkärr-Kilanda Tisdag 15 oktober kl 19.00 Starrkärrs bygdegård
 

Teman för kvällens möte:

•  Morgan Wester projektledare driftverksamheten på Trafikverket berättar om aktuella 

frågor som berör Alingsåsvägen, asfalteringen Nödinge-Ryd-Grunne och om ny gång- och 

cykelväg.

•  Fabrikschef Lars Gustafsson på Centrumpåle informerar om deras verksamhet.

•  Kommunalrådet Mikael Berglund informerar om nytt från kommunen.

•  Information kommer att lämnas om dagsläget i frågan om anmälan från Alefjälls 

naturskyddsförening om utfyllnad i Kollanda mosse.

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

Välkomna hälsar

Sune Rydén,  Chatarina Eliasson och Jan Skog.

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.

Varning för cykelstölder!
Under sommaren har ovanligt många cyklar dels stulits och dels vandaliserats i vår 

kommun, framförallt på cykelparkeringarna runt pendelstationerna.

 

Både från polisens och kommunens sida, ser vi mycket allvarligt på detta och vill uppmana 

cyklister till följande:

· Lås din cykel noga! Lås gärna fast den i cykelstället och använd godkända lås.

· Försäkra din cykel!

·  Stöldskyddsmärk din cykel! Det ökar chansen att få tillbaks en stulen cykel om den är 

stöldskyddsmärkt. Hör med ditt försäkringbolag om hur man gör.

· Parkera din cykel vid väl upplysta cykelställ.

· Lämna inte kvar cykeln över natten om du inte måste.

· Lämna inga värdesaker i cykelkorg eller på pakethållare.

· Se även över hur du parkerar din cykel hemma. Bäst är att ställa in den i låst förråd/garage.

· Polisanmäl alltid en stulen eller vandaliserad cykel.

· Vid pågående brott ring alltid 112, för anmälan av stöld/skada  ring 114 14.

Hälsningar

Brottsförebyggare Lotti Klug i samverkan med Polisen

Trygghetsvärdar
Ale kommun satsar nu på ett projekt för att öka tryggheten vid pendelstationerna. Fram 

till årsskiftet kommer fyra trygghetsvärdar att finnas på kommunens tågperronger samt  

på resecentrum i Älvängen. Trygghetsvärdarna arbetar två och två, vilket innebär att de 

bemannar perrongerna sju dagar i veckan på kvällar/nätter och helger. Syftet med satsningen 

är att skapa ett lugnare och tryggare klimat för alla som pendlar med tåg till och från Ale. Du 

känner igen dem på deras marinblå jackor som det står ”TRYGGHETSVÄRD” på ryggen på.

Krångligt med alla siffror?
Den 22 oktober kl 17.00-19.00 bjuder vi in till bokförings-/ekonomikurs  

tillsammans med Wingbro Företagsutveckling. Passa på att lära dig  

grunderna alternativt friska upp minnet kring bokföringens härliga  

värld! Vi träffas på Nols Företagscenter och du är välkommen att  

anmäla dig till Lena Wingbro, lena@wingbro.se.

 

Hjärtligt välkommen!

Frågorna är många och svaren desto fler.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium

om mat och vikt hos barn 
Onsdag 16 oktober kl 19.00  i Ale gymnasium, Nödinge

Seminariet är kostnadsfritt men föranmäl dig gärna på www.sundarebarn.se

Nästa lunchfilm: Hitchcock
>> Onsdag 16 okt kl 13

Filmen kretsar kring kärlekshistorien mellan en av världens mest 

inflytelserika regissörer Alfred Hitchcock och hans fru Alma 

Reville. En relation som ställs på prov under inspelningen av 

filmen Psycho. Drama, längd 94 min.

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.  

Medlemskort kostar 100 kr och gäller också för filmerna 

Äta, sova, dö 6 november och  

Beasts of the Southern Wild 27 november. 

PÅ GÅNG I ALE

En barnportion- hur stor ska den 
egentligen vara? 

Lightprodukter – är det bra? 

Hur hjälper jag mitt mulliga barn?


