
På gång

Samråd angående förslag till 
 

Huvudsyftet med vindbruksplanen är att 

den ska utgöra underlag för en strukturerad 

utbyggnad av vindkraft i kommunen. Förslaget 

innebär borttagande av tre områden för vindbruk. 

Ett vindbruksområde kvarstår.

Vindbruksplanen ställs ut för granskning under 

tiden: 19 februari 2014 – 22 april 2014

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på: 

Medborgarkontoret, Nödinge

Kommunhuset, Alafors

Kommunens webbplats: www.ale.se

Använd sökvägen > Bygga, bo & miljö > Planer 

och byggprojekt > Pågående planer > Planer på 

samråd/utställning

Den som har synpunkter på förslaget till vind

gen senast den 22 april 2014 till:

Ale kommun, Kommunhuset,  

Översiktsplanering 

Upplysningar om vindbruksplanen lämnas av 

Robin Pettersson

Ivana Markovic

Februari

19
ONSDAG

Mixade minnen –  

tankar från macken

Sven Liljekvist från  

museimacken i Sollebrunn 

berättar om allt möjligt. 

Kom, lyssna och träffas  

över en kopp kaffe. 

Tid: 19.00, Inträde inkl.  

fika 40kr.

Träffpunkt biblioteket  

i Skepplanda

Ale kulturskola har lediga platser under våren i:

Gott & blandat  

Bild o digitalt skapande  

 

För anmälan ring 330 590.

Februari

25
TISDAG Berättelser från  

Stormaktstiden
Roliga och intressanta berättelser från stormaktstiden 

framförda av Lennart Palm Surte bibliotek, kl. 19.00.

Arr. Surte kultur- och biblioteksförening och Ale kommun.  

Fri entré för medlemmar.  

Pris icke medlemmar entré/fika 40 kr.

Februari

23
SÖNDAG Utställning: Hembygd – 

någonstans i Sverige

Invigningstal av Isabell Korn, kultur- och  

fritidsnämndens ordförande 

Sång av Beatrice Schyman och Mathilda  

Einarsson från Bohus 

Guidad visning i utställningen 

Bygg framtidens Ale med lego! 

kl 13 Glasbruksmuseet, Surte. Fri entré! 

Välkommen till en utställning med fotografier, berättelser 

och tankar kring hembygd ur ungdomars perspektiv.  

 

Andersson har rest runt i Sverige och träffat unga, bland 

andra många från Ale. Pågår tom 17/2 2014. 

Februari

22
LÖRDAG Fröken och  fräken  

”Alla får vara med”

Monica Norén. En interaktiv, 

rytmisk och fartfylld före

ställning för barn i åldern 

sjung och flyg med oss! 

Entré 50 kr. Förköp Ale  

bibliotek, Nödinge.

Begränsat antal platser!

Sand till seniorer
Seniorer i Ale kommun 

erbjuds att hämta sandsäckar 

i gröna sandlådor utanför 

brandstationen i Surte, 

brandstationen i Nol, 

i vårt äldresäkerhetsarbete för 

att förhindra halkolyckor.

Ny service i Ale ”Fixa Min Gata” 
erbjuder ett enkelt sätt för dig 
att rapportera fel

Du söker på postnummer eller gatuadress och 

får upp en karta över närområdet och klickar 

på en position på kartan. Nu kan du rapportera 

ett fel. Du väljer sedan en av de kategorier som 

finns, skriver in information om felet och bifogar 

eventuellt ett foto.

När felet är bekräftat skickas detta till kommunen. 

Andra invånare kan se felet och bifoga uppdate

ringar eller kommentarer.

När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat 

sig på annat sätt kan kommunen lämna uppda

teringar eller markera felet som åtgärdat. Du får 

information via epost om att felet är åtgärdat.

Du når Fixa min gata via www.ale.se alternativt 

direkt via hemsidan www.fixamingata.se

Onsdag 19/2kl 18–21- Nols Företagscenter

Nyföretagarinformation med Skatteverket

Torsdag 20/2 kl 08-16 - Kommunhuset Lilla Edet 

 Att nätverka - Qvinst

Onsdag 5/3 kl 12–14 -  Klädkällaren

FemAle Kvinnliga Nätverket - 

Aktiviteter för företagare och 
entreprenörer

Anmäl dig som testcyklist!
Projektet Testcyklist söker dig som bor i Ale kom

mun och använder bil i vardagen, exempelvis till 

arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter eller 

med projektet är att genom coaching, spännande 

cykelteknik och annat stöd ge dig som Testcyklist 

så stor chans som möjligt att förändra dina resvanor 

i en mer hälsosam, ekonomisk och hållbar riktning 

och inspirera andra.

 

Som testcyklist får du:

Låna en cykel som motsvarar dina resebehov  

Hjälp av en cykelexpert i att välja rätt cykel.

Personlig rådgivning och coachning.

Hälsoundersökning före och efter testperioden.

Reflex och sadelskydd.

 

Läs mer på ale.se/testcyklisterna


