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Kom till kommunfullmäktige
På grund av att kommunfullmäktiges inplanerade möte den  

28 oktober ställdes in med anledning av utfärdad stormvarning 

så flyttas mötet med 2 veckor.

Du hälsas därför välkommen till fullmäktiges sammanträde  

måndagen den 11 november 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:

 

•  Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 2013-08-31 och årsprognos för Ale kommun 

och dess bolag.

•  Svar på medborgarförslag om att ansluta Ale kommun till förvaltningsområde för finska.

 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, 

0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen  

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Går du i år 2 på gymnasiet?
Ta chansen att vara med och påverka! Svara på frågorna i Lupp-enkäten!

Om du går i år 2 på gymnasiet, på annan skolan än Lärlingsgymnasiet, Ale Gymnasium 

eller Mimers hus i Kungälv, har du fått en enkät med frågor hemskickad till dig! Detta är din 

möjlighet att vara med och påverka ungdomar situation i Ale! Missa inte chansen att fylla i 

Lupp! Tidigare år har svaren i Lupp lett till att ungdomar i Ale fått gratis Fritidskort, Mötesplats 

Ungdom, nytt ungdomsråd, samt metoden DISA – ett sätt att stärka unga tjejer!

Du som inte redan gjort det, fyll i enkäten redan idag! Gör din röst hörd!

Vid frågor, kontakta projektledarna för Lupp: Sven Nielsen 0704-32 01 15, eller Lotti Klug 

0704-32 01 21

Vill du skydda dig mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

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!

Kura skymning 

- fika och högläsning i stearinljusens sken
Måndagen den 11 november 2013 startar Nordiska 

biblioteksveckan. Då sätter vi oss ner och högläser ur samma 

utvalda litteratur på samma tidpunkt i hela Norden. I Ale firas Kura 

skymning på biblioteken i Nödinge, Skepplanda och Älvängen.

>> Måndag 11 november. Start Nödinge kl.18.00 med 

presentation av höstens böcker.  

Start Skepplanda och Älvängen kl. 19.00.

Fritt inträde.

 

Höstens böcker presenteras
Höstens böcker presenteras i samband med Kura skymning - högläsning och fika i 

stearinljusens sken.

>> Måndag 11 november kl. 18.00.

Ale bibliotek, Nödinge

 

Prova på dator
Är du nybörjare på datorn? Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen då du lär dig 

grunderna i hur man använder dator och internet.

>> Tisdag 19/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge. 

Anmälan till biblioteket, tel 0303 33 02 16 eller epost bibliotek@ale.se.

 

Prova på ipad
Har du nyss köpt en ipad eller funderar du på att skaffa en? Kom till biblioteket och få hjälp 

av en handledare att komma igång. Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen under 

hösten. 

>> Tisdag 12/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

>> Tisdag 26/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge

Anmälan till biblioteket, tel 0303-33 02 16 eller epost bibliotek@ale.se.

Vismusikal - Nu går vi till fabriken
Nyskrivna visor om livet i ett brukssamhälle
En vismusikal där publiken får uppleva livet i ett 

brukssamhälle på gott och ont. Tryggheten, kontrollen 

och gemenskapen. Man får se hur folk roade sig på 

dansbanan, kämpar för att bilda fackföreningar och hur 

livet tedde sig hos ägarna på herrgården. Till varje scen 

hörde en visa som framförs av ensemble Maria Pihl och 

KG Malm sångare/skådespelare, Bosse Stenholm gitarr/

fiol samt Anna Foster på cello.

>> Torsdag 14 nov kl 14 Bohus servicehus. 

Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. Förköp på Servicehuset eller Ale bibliotek, Nödinge 

0303-330216.

Samarrangör: Ale kommun, ABF. 

>> Torsdag 14 nov kl 19 Repslagarmuseet, Älvängen. 

Entré 100 kr. Förköp på Repslagarmuseet eller Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216.

Samarrangör: Ale kommun, Bevara Repslagarbanan, ABF.

Konsert i juletid  

- Linda Lampenius och Daniel Lindström
Musikundret och världsstjärnan Linda Lampenius med sina musiker och Daniel Lindström, från förra årets 

julkonsert, bjuder på en stämningsfull och gnistrande konsert i juletid! Linda Lampenius blandar och ger på 

sitt alldeles egna vis. Det kommer bli allt ifrån finstämda julsånger, folkmusik och soul, till välkända rock- och 

poplåtar. Under kvällen uppträder också kören Young Voices samt Ale kommuns Kulturstipendium och Vaken 

ledare-stipendiet delas ut.

>>Söndag 1 dec kl 17-19 Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 

Entré 200 kr, under 18 år 100 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. 

Samarr: Ale kommun, TiA, ABF. ©Fotograf Peter Knutson


