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Kom till Trafikantdagen
LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL 10.00–14.00 på Ale Torg, 
Nödinge. Kom och inspireras till hållbara resvanor! Goda 
resvanor är positivt för hälsan, plånboken och miljön. 

Gratis cykelservice
Testa elcykel och segway
Ponnyridning

Pyssel för barnen i Ale Kulturrum. Vi bygger Alependeln 
av äggkartonger och siktar på Guinnessrekord för världens 
längsta leksakståg! Ta med en äggkartong som vagn, 

Moveabout visar elbil
Cykelkorgsloppis och cykelpicknick. Rensa hemma och 
fyll cykelkorgen med saker du inte längre vill ha. Loppisen 
äger rum på gräsmattan bakom Ale Kulturrum där vi också 
avnjuter medhavd picknick!

synpunkter på kommunens gång- och cykelvägar.

På gång

Kulturstipendium 2014
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 
inom kulturområdet. Stipendiet delas ut till person eller 
organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella 
verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium 
och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas 

eller kan hämtas på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum 
i Nödinge. Blanketten kan också beställas på telefon 0303-
330 590. För ytterligare information kontakta enhetschef  
Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

Varning för cykelstölder!
Under sommaren har många cyklar dels stulits och 
dels vandaliserats i vår kommun, framförallt på 
cykelparkeringarna runt pendelstationerna. Både från 
polisens och kommunens sida, ser vi mycket allvarligt på 
detta och vill uppmana cyklister till följande:

Lås din cykel noga! Lås gärna fast den i cykelstället och använd 
godkända lås.
Försäkra din cykel!
Stöldskyddsmärk din cykel! Det ökar chansen att få tillbaks 
en stulen cykel om den är stöldskyddsmärkt. Hör med ditt 
försäkringbolag om hur man gör.
Parkera din cykel vid väl upplysta cykelställ.
Lämna inte kvar cykeln över natten om du inte måste.
Lämna inga värdesaker i cykelkorg eller på pakethållare.
Se även över hur du parkerar din cykel hemma. Bäst är att 
ställa in den i låst förråd/garage.
Polisanmäl alltid en stulen eller vandaliserad cykel.
Vid pågående brott ring alltid 112, för anmälan av stöld/skada 
ring 114 14.
Samma information gäller givetvis även MC och Moped!

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
29 september 2014 kl.18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 
Under kommunfullmäktiges sammanträde berörs bland 
andra följande punkter:

Upphävande av delar i gällande vindbruksplan
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets 
förslag om justering av dagvattenavgiften i VA -taxan 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att 

Nyhet! 
Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att 
sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på 
kommunens hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån 
till sändningen. Den 29 september börjar sändningen kl. 
18.00. Ale kommun kommer även 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 på tel. 0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa 
en fråga. Välkommen! Klas Nordh, kommunfullmäktiges 
ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

After Work för företagare
Kom och träffas över en öl, nätverka och mingla med andra 
företagare på After Work. TORSDAGEN 25 SEPTEMBER KL 
16:30 är det premiär för After Work på Mr Johannson i 
Älvängen.
Varje After Work kommer att ha ett tema, där vi lägger några 
minuter på att diskutera aktuella frågor som är en del av 
många företagares vardag och utbyter erfarenheter. Denna 
gång kommer temat vara: Hur jag vågade göra min första 
anställning! En företagare introducerar temat och berättar 
om sina erfarenheter av att gå från egenföretagare till att 

vill dela med sig spontant av sina egna upplevelser.  
Ingen föranmälan krävs, kom som du är och dra gärna med 
dig företagarkollegor. Det går även bra att beställa av den 
Mongoliska buffén till självkostnadspris.

Varmt välkommen!

Nyhet!

Bytardagen
LÖRDAG 27 SEPTEMBER KL 09.00–15.00 kan du skänka 
saker du inte behöver på Sörmossen på Bytardagen. Vad 
har du hemma som du vill bli av med? Kanske har du till 
exempel cyklar, skridskor, kläder, skor, böcker och leksaker 
som någon annan kan få glädje av. Den 27 september 
kan du skänka saker du inte behöver på Sörmossen på 
Bytardagen.
 

återvinningscentral kl 09.00–15.00, så du behöver inte 
dra ditt ÅVC-kort om du enbart vill delta i Bytardagen. I 
stället för att slänga dina gamla saker kan du be bort dem 
till någon annan som behöver dem. Att återanvända är ett 
miljövänligt och enkelt sätt att göra sig av med det som 
du inte längre behöver. Ur miljösynpunkt är det bättre att 
återanvända en pryl jämfört med att återvinna materialet.

På Bytardagen den 27 september ställer vi upp ett särskilt 
bord utanför bommarna på Sörmossen. Där kan du lämna 
prylarna du inte längre vill ha kvar och samtidigt byta till 
dig något på bordet som du själv behöver.

idag emot använda prylar som sedan går vidare för 
återanvändning, ofta via hjälporganisationer.
Bytardagen arrangeras av de elva västsvenska kommunerna 
Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt 
Renova.
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NY VANDRINGSLED LÖDÖSE–VÄNERSBORG
kl 19.00 Skepplanda bibliotek. 
 Bo Björklund och Pelle Dalberg beskriver 

i ord och bild den nya vandringsleden 

Lödöse–Vänersborg. Inträde inkl. fika 40:- 

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale,  

Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

SEPT

30
TISDAG

BÄBISMYS
kl 10.30–11.30 Skepplanda bibliotek.  
Nu sätter bäbismyset igång för hösten, först 

ut är biblioteket i Skepplanda som bjuder 

på Bäbissagostund. Här får du också lite tips 

på mysiga böcker att läsa tillsammans med 

ditt barn! Varmt välkomna!  Bäbismyset är kostnadsfritt 

men vi vill gärna att du anmäler dig till biblioteket på 

skepplandabibliotek@ale.se eller ringer 0303-33 05 15.

SEPT

15
MÅNDAG

SEMESTRA HEMMA! 
GUIDAS GENOM FÖRHISTORIEN I ALE

Upptäcka några av Ales mest sevärda 

och spännande förhistoriska lämningar! 

Den kunnige guiden Andreas Antelid tar 

er med på en busstur och besöker platser 

som berättar om livet under olika tider 

av historien. Observera att vi delvis kommer röra oss i 

kuperad terräng.

13:00 Påstigning i Nödinge vid Ale kulturrum,

  Vitklövergatan 1 (Fd Ale gymnasium)

13:15 Påstigning i Älvängen vid gamla busstorget,

  Göteborgsvägen 101

13:30 Guidad vandring vid Ranneberget i Älvängen

  Kaffepaus på bergets topp!

Rundtur 

15:00 Guidad vandring vid Backa säteri i Nödinge

15:45 Avstigning i Nödinge

16:00 Avstigning i Älvängen

Arrangemanget har fri entré men de 

som vill åka med i bussen behöver 

föranmäla sig till: sofie.rittfeldt@ale.se 

eller 0704-32 02 09. 

SEPT

21
SÖNDAG

KONSTVANDRING  ÄLVKULTUR
kl 11.00-18.00 För tolfte året i rad öppnar 

konstnärer och konsthantverkare sina 

ateljéer och verkstäder!  Vernissage på 

Älvkulturs samlingsutställning fredag 19 

september kl 19 i Handkrafts lokal på Magasinsgatan 1, 

Trollhättan. Arr: Handkraft

SEPT

20-21
LÖR-SÖN


