
På gång
JUNI

5
TORSDAG Musikal - Jag är 

din fördom

kl 18.30, Teatern, Ale gymnasium. Biljettpris  

20 kr. Säljs på biblioteket i Nödinge från 14/5.

Kulturskolans musikal. En musikal om hur det är 

att vara ung idag. Hur ska man vara eller framför 

allt inte vara? Föräldrar tycker, lärare tycker och 

kompisar tycker. Men vad tycker du? Både möjliga 

och omöjliga situationer skildras med allvar och 

humor i en härlig blandning. Text: Elever på  

Ändrade öppettider  
på biblioteken

Torsdag 5 juni  

Älvängens och Skepplanda bibliotek,  

Fredag 6 juni,  

Nationaldagen, stängt

 

Tisdag 10 juni: 

Ale bibliotek, Nödinge öppet  

 

på Ale gymnasium

Musikunderhållning 
Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det blir 

schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

hunnit bygga upp en stor repertoar och kan därför 

uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad om 

att det musikaliska minnet från vår ungdom finns 

bevarat inom oss. Genom att sjunga och möta 

musiken kommer texterna till oss. 

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxensko
Klubb sommarboken
på Ale bibliotek

För dig 8-12 år. Låna och läs hur mycket du vill 

hela sommaren. Klubben träffas tre gånger på 

Ale bibliotek, Nödinge. Anmäl dig till  

bibliotek@ale.se eller tel 0303-33 02 16

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

Kl. 15.00–17.00 

Sommarbokenpåse 

och fyll den med 

böcker.

Kl. 15.00

Boktips och skatt

jakt i biblioteket.

Kl. 15.00:

Boktips, bokpresent 

och tårtkalas!

Visst vill du ha fiber!
Ale kommun och Lilla Edets kommun satsar och 

hjälper fiberföreningar att komma igång. Fiberan

slutning till hemmet ger dig TV, telefon och inter

net i samma sladd och öppnar upp för framtiden.

Fiber är något man skaffar tillsammans, för att det 

skall bli något behövs att många är intresserade.

Anmäl intresse på någon av fiberföreningars webb

sidor eller på Ale.se/fiber eller Lillaedet.se/fiber

Starrkarrsfiber.se

Skepplandafiber.se

Lodosefiber.se

Bohusfiber.se

Hjartumsfiber.se

Nu firar vi tillsammans!
Ales framsteg i årets ranking av företagsklimatet 

ger en tydlig bild av hur viktigt det är att vi tillsam

mans arbetar för ett gynnsamt näringslivsklimat 

i Ale. Detta kan företagare och kommun åstad

komma med en gemensam målbild av närings

livsutvecklingen i Ale. Därför är det viktigt att vi 

träffas och pratar om hur vi kan bli ännu bättre och 

tillsammans fira vår framgång.

Sommarbuffé

Mingel och föredrag av Magnus Samuelsson

en gang vald till världens starkaste man

Idrottsmannen Magnus Samuelsson har nått fram

gång i många av sina åtaganden även utanför

sitt idrottsutövande. Ett föredrag om motivation, 

självkänsla och hur man når uppsatta mål. 

När: 

Var: Sjövallen i Alafors

Anmälan: till Lisa Esberg, tf Näringslivschef i Ale,

Kommunfullmäktige 
Välkommen till fullmäktiges sammanträde 

måndagen den 16 juni 2014 kl.15.00 i Medbor-

garhuset, Alafors. 

Under sammanträdet planerar kommunfullmäk

tige bland annat att fatta beslut om följande:

Svar på motion från Paula Örn (S) om att  

minska lärarnas administrativa arbetsbörda

Bostadsförsörjningsprogram  

En fullständig föredragningslista kommer framöver 

att finnas tillgänglig hos Ale kommun. 

Nyhet!  

mäktiges möten från att sändas via närradion, till 

att sändas digitalt via webbradio. Du kan surfa in 

på kommunens hemsida, www.ale.se och klicka 

fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 

möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 

kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 

kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 

under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 

sekreterare i förväg och anmäl att du vill ställa en 

fråga. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Välkomnar nya medborgare

muns nyblivna svenskar till en välkomstceremoni. 

Medborgarskapsceremonin är en del av national

dagsfirandet i Prästalund. De nya svenskarna får var 

sitt minnesbevis från ceremonin.

kommun. Vi hämtar vår information från Skattever

fick nytt medborgarskap.

Inbjudan är personlig och skickades ut i maj.  

I den står hur man anmäler sig.


