
When you think it’s possible - 

then the magic starts!

På gång

Välkommen till  
kommunfullmäktige

Vill du utveckla ditt  
företag eller din idé?

Hjälp oss att göra  
Nödinge tryggare!

Afternoon Tea

TRYGGHETSVANDRING

I NÖDINGE

Måndag 25 november 2013 kl 18.00 i 

Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäk-

tige bland annat att fatta beslut om följande:

VA –taxa 2014

Svar på medborgarförslag angående 

trådlös teknik

Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

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.  

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 

Cecilia Stedt, sekreterare.

Business Lab är en kreativ workshop för dig 

som har ett företag eller en affärsidé som du 

vill utveckla i expressfart tillsammans med 

andra idérika och driftiga företagare.

Under tre timmar utvecklar du din affärsidé 

genom kreativa mindmaps, som tar dig igenom 

faserna: Nuläge, Omvärld, Paketering och Pitch 

& Actionplan. En process som leder fram till en 

kreativ actionplan som visar vad du behöver göra 

för att nå dit du vill med ditt företag. Dessutom 

har du efter workshopen lagt grunden för 

alla delar som finns i en affärsplan. I Business 

Lab arbetar du i team om tre. Ni träffas vid tre 

tillfällen för att utveckla varandras företag och 

affärsidéer. 

Torsdag 21 november, kl 15.00–18.00.  

Nol Företagscenter, Industrivägen 1

Anmälan: Jannike Åhlgren,  

E-post: jannike.ahlgren@ale.se

Kom med och Trygghetsvandra!

Måndag 18 november kl 19.00

Samling: Ale gymnasium, Musiksalen

Gammal som ung – du som vill påverka 

tryggheten i Nödinge! 

Kom med och trygghetsvandra – som ett gående 

ortsutvecklingsmöte!

 

Vi börjar med fika och genomgång av rundan. 

Sedan går vi en promenad i Nödinge, där vi 

känner efter hur trygga vi är på olika platser! Vad 

är bra? Vad kan göras bättre och i så fall hur?

 

Evevemanget är gratis, reflexväst till alla så långt 

laget räcker. Ingen föranmälan!

 

Frågor till Brotts-och säkerhetshandläggare  

Lotti Klug 0303-33 01 21

Årets sista Afternoon tea, Andrum i Älvängen. 

Tisdag 19 nov kl 16.00–17.30. 

Där kommer Helena Urdal att ta med oss på en 

resa i vikten av att hitta balans och harmoni som 

företagare. Helena är ju själv egenföretagare 

som lever som hon lär vilket du kommer märka 

så snart som du stiger över tröskeln till hennes 

studio på våning två på Torggatan i Älvängen. 

Vi kommer som vanligt även att hinna mingla, 

äta smarriga scones och lyssna på en spännande 

pitch från en av er företagare.

Anmälan: Jannike Åhlgren

E-post: jannike.ahlgren@ale.se

VISMUSIKAL   
Nu går vi till fabriken

Reunionkonsert med 

gamla MusikAleelever

Barnbokens dag
Pirater, pirater! 

Teater på  
barnbokens dag

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. Ensemble med 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 

Kontakt: 0303-33 02 16.

Samarrangör: Ale kommun, ABF. 

Torsdag 14 nov kl 19 Repslagarmuseet, Älvängen. 

Entré: 100 kr. Förköp på Repslagarmuseet eller Ale 

bibliotek, Nödinge 0303-33 02 16.

Samarrangör: Ale kommun, Bevara Repslagarbanan, ABF.v

Ale bibliotek, Nödinge klockan 14.00

Underverksklubben med Jonny & Bengt är en 

barnradiosightseeing-show som besöker jorden häftigaste 

ställen. Underverk som människan skapat med sina bara 

händer. Varför lutar Lutande tornet i Pisa? Hur lång är 

Kinesiska muren? Jonny & Bengt tar reda på svaren skriver 

låtar om det.

Passar åldrarna 5–10 år.  

Biljetter 50 kr köpes på huvudbiblioteket Nödinge.

– Expedition Underverksklubben

Kl 13.00 samt 18.00. Teatern, Ale gymnasium.

Varierat program med pop, rock, klassiskt, musikal... 

Dessutom fritt inträde!

Ale bibliotek, Nödinge,  kl. 11.00– 14.00.
Piratpyssel, tipspromenad. Bokfiskedamm 

kl 12.45–14.00.  

Piratsagostunder kl 11.30  

och 12.30. Fritt inträde.

Barnteater kl 14.00

Expedition Underverksklubben.

Teaterbiljetter: 50 kronor.

Teaterbiljetter kan köpas på  

Ale bibliotek från 4 november.

Ale bibliotek STÄNGT fredag 15 november

November
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TORSDAG
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23
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23
LÖRDAG

Konsert i juletid, Ale gymnasium 

Söndag 1 december kl 17.00pssst…


