
På gång

Vad tycker du om Ale kommun?

Ortsutvecklingsmöten!

Under förra veckan skickade Statistiska Central

byrån (SCB) på kommunens uppdrag ut enkä

terna till vårens medborgarundersökning. I Ale 

som med statistiska metoder valts ut av SCB för 

att medverka i undersökningen. Du som har fått 

en enkät kan också välja att besvara den via web

ben, där enkäten även finns på engelska, finska 

och spanska.

Det är frivilligt att delta i undersökningen med 

vi skulle verkligen uppskatta om du som har 

fått en enkät tog dig tid att besvara frågorna så 

snart som möjligt. Dina synpunkter är en viktig 

grund för arbetet att utveckla och förbättra 

Ale kommun och våra verksamheter.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras 

på kommunens webbplats www.ale.se i juni 2014.

ALAFORS

(Observera ändrad lokal!)

Teman för kvällens möte:

Välkomnande och genomgång av  

föregående mötes protokoll. 

Tjänsten ”Fixa min gata” presenteras av 

driftschef Gustaf Nilvall

Bredbandssamordnare Per Persson berättar 

om fibermöjligheter på landsbyggden.

”Lära med IT”.

Om ni har ni har några frågor mejla till   

kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar

Erik Karlsson, Thor Eliasson och Åke Niklasson.

HÅLANDA

Teman för kvällens möte:

Bredbandssamordnare Per Persson informe

rar om möjligheter att bygga ut fibernät för 

bredband.

Bibliotekarie Elinor Johnsson informerar om 

meröppet på biblioteket i Skepplanda.

Fika serveras under kvällen.

svaren på frågor från tidigare möten.

Om ni har ni har några frågor mejla till   

kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar

Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen.

BOHUS

  

(Observera ändrad lokal!) Ingång till aulan finns 

vid parkeringen som ligger mot Skårdalsvägen.

Teman för kvällens möte:

Star for Life – Bohusskolan informerar om sitt 

nya arbetssätt i skolan.

Trafikplanering – Representant från Ale 

kommun informerar om trafikplanering och 

säkerhet.

vecklingsmöten?

Svar på frågor – Svar från föregående möte.

Övriga frågor

Om ni har ni har några frågor mejla till   

kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Digitala tisdagar i april 
på Ale bibliotek, Nödinge

ale.se. Om du vill ta med egen surfplatta eller smart

phone,  ta även med dina användaruppgifter för att 

hämta appar.

1 april kl. 14.00

om bra funktioner och appar 

till Ipad och Iphone APPLE.

8 april kl. 14.00

Visning av bibliotekets hem

sida och nedladdning av 

15 april kl. 14.00

bra funktioner och appar till surfplat

tor och smartphones ANDROID.

22 april kl. 14.00

Visning av egen nedladdning av talböcker på Legimus. 

Talböcker från Legimus får endast personer med läs

läsnedsättning eller om du vill veta mer om det så är du 

välkommen att anmäla dig!

29 april kl. 14.00

 

appar till Ipad och Iphone APPLE.

Mars

28
FREDAG

Nu när allting handlar om barn, vad ska 

man läsa själv då? Om man hinner?  

Och orkar? Lite blandade boktips.

kl 10.30, Ale bibliotek, Nödinge.

Fri entré men föranmälan till biblioteket.

Bäbismys – Boktips för föräldrar

April

3
TORSDAG

På begäran återkommer  

Lennart Thorstensson och kåserar från 

sin uppväxttid i samspel med publiken. kl. 18.00. 

Älvängens bibliotek Entré / fika 40 kr Arr. Bibliote-

kets vänner i norra Ale och  Ale kommun

Att växa upp  i Älvängen på 

50- och 60-talet

April

2–3
ONS/TORS

Onsdag 2/4 på Aroseniusskolan kl 18.00-20.00

Torsdag 3/4 på Ale gymnasium kl 18.00-20.00 

För Dig från årskurs 2 och uppåt!

Instrument, sång, bild och musikal. 

efter suzukimetoden. Kom och få information och prova! 

Frågor:  susanne.e.johansson@ale.se, tel 0303-33 05 90

Ale Kulturskola  
inbjuder till
”Prova-på-kvällar”

Mars

29
LÖRDAG

Författarfika med Anna Eriksson: 

Författare, illustratör och  

skapare av bloggen Tantvarning!  

Äntligen tant!

På vårens författarfika kåserar hon kring det underbara 

livet som tant! Anna har skrivit och illustrerat två böcker 

illustrerad humorbok om hur det kan kännas att bli tant.

Samtidigt som den första boken kom ut startade Anna 

sin blogg på samma tema.

Nu, fyra år senare, bloggar hon fortfarande om tantliv 

Ale bibliotek, Nödinge  kl. 13.00 Inträde med fika 100 kr.  

Biljetter säljs från fredag 7 mars.

Internationella Parkinsondagen

Vi uppmärksammar detta den 10 april.  

Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen. 

ca kl 17.00–20.00.  

Personer med Parkinsondiagnos och  

anhöriga är välkomna till 

Öppet hus från kl. 17.00 

På plats finns då, för information och frågor,  

arbetsterapeut, sjukgymnast, äldrepedagog,  

dietist och kanske några fler.

Kl. 18.00 - ca 19.30 

Föreläsning ”Parkinson – om diagnosen, orsak 

och verkan samt behandlingsalternativ” 

 

 

Kaffe o kaka, välkommen!

Frågor?  

Ring Ann-Marie Thunberg  

anhörigkonsulent

Du deltar väl i Earth hour, det världsomspännande 

arrangemanget för en mer hållbar framtid? Den 

29 mars är det dags igen för Ale kommun och 

många andra organisationer, företag och privat

i Ale kommer vi att släcka viss fasadbelysning och 

gatubelysning under själva Earth hour, kl 20.30-

21.30. Förra året släckte mer än varannan svensk 

ljuset tillsammans med hundratals miljoner över 

anmält dig till Earth hour på www.wwf.

se/earthhour? Då kan du kan hämta 

ett ljus på kommunens biblio

kan du göra det när du 

hämtar ljuset.

Dags för Earth hour


