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På gång

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.

Ales Brottsofferjour söker fler stödjare!

Vi söker dig som vill göra en god och ideell insats för 
brottsutsatta och stötta vår viktiga förening genom att bli 
brottofferstödjare.  

Brottsofferjouren i Ale är en politiskt och religiöst 
obunden förening, som på frivillig basis verkar för att stötta 
brottsoffer. Som stödjare kommer du tillsammans med våra 

som utsatts för brott och som behöver någon att prata med. 
Du kommer att få utbildning och stöttning i din roll.

Viktigast i ett första skede, är att du är rätt person. Låter det 
intressant? För mer information kontakta ordförande  
Stina-Kajsa Mellin 0707-67 04 01

Skilda Världar
Skilda Världar är en barngruppverksamhet som vänder 
sig till barn i åldern 8-12 år med skilda föräldrar. I Skilda 
Världar arbetar två gruppledare från Familjehuset med 
4-8 barn. Vårt grundmaterial är ”Skilda Världar” som är 
utgivet av BRIS. Materialet är indelat i olika teman, exempel 
på teman är familjen, känslor, förändringar, självkänsla 
och barns rättigheter. Vi har diskussioner, arbetsblad 
samt lek och rörelse under träffarna. Vi ses mellan 16.30- 
18.30 i vår lägenhet på Södra Klöverstigen 31 i Nödinge. 

träffas nio tisdagar med START 7 OKTOBER KL. 16.30-18.30 
med uppehåll för höstlovet v. 44. 

Välkommen med din anmälan (senast den 24 september) 
och eventuella frågor till: Annika Adebayo Johansson  
0303-33 03 84 annika.johansson@ale.se  
Annika Haglunds 0303-33 05 51 annika.haglunds@ale.se

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. LÖRDAG 27 
SEPTEMBER KL 09.00–15.00 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. 
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 

av kommunernas återvinningscentraler tar 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.

Rökt vatten är framtiden
På senare år har vårt land drabbats av allt häftigare och 
intensivare skyfall. Detta är något som man på många 
håll i landet arbetar intensivt med. Det måste man inte 

översvämningar främst av sina källare.
I Ale kommun är detta ett problem som tas på största 
allvar. Sedan en tid tillbaka arbetar VA-enheten aktivt med 
att försöka lokalisera de fastigheter som är felkopplade 
på det kommunala ledningsnätet. En felkoppling kan 
innebära att man har sitt regn och dränvatten kopplat till 
spillvattenledningarna. Dessa som inte är dimensionerade 

spillvattennätet samt vårt avloppsreningsverk och gör så 
att detta ”bräddar” ut avloppsvatten i Göta älv som även 
fungerar som dricksvattentäkt för 700 000 människor, samt 
inte minst trycker upp vatten ”bakvägen” så att boende 
drabbas av översvämning av sina hus.
 
Som en del i det arbetet med att lokalisera felkopplade 
hus, har VA-enheten i samarbete med Pollex och Rensman 
valt ut två områden i Skepplanda som man felsökt genom 
”rökning”. Det går förenklat till så att en rökmaskin trycker 
in rök i dag och spillvattenbrunnarna, en sektion i taget. 
Därefter avsynas området och beroende på vart röken tar 
vägen ser man hur husen är kopplade. Ett vidare steg i 
processen för att säkerställa hur en fastighet är kopplad är att 
hälla färgat vatten i stuprören för att sedan följa vart det tar 
vägen.
 
VA - enheten tackar för visat tålamod och förståelse då vi 
tillsammans med er fastighetsägare måste lösa gamla synder 
för att kunna lösa de problem som ligger i framtiden.

Välkommen till höstens  
ortsutvecklingsmöten!
Nu har datumen för höstens ortsutvecklingsmöten  
blivit fastställda. 

Alafors 7 oktober
Hålanda 8 oktober 
Starrkärr/Kilanda 8 oktober
Surte 9 oktober
Nol 15 oktober
Nödinge 16 oktober
Skepplanda 21 oktober
Alvhem 23 oktober
Älvängen 28 oktober
Bohus 30 oktober

Ortsutvecklingsmötena är din möjlighet att inhämta 
information om vad som händer på lokala orter i Ale 
kommunen. Det är även din möjlighet att framföra idéer 
och utvecklingsförslag till kommunens förtroendevalda. 
Om du har en fråga som du vill ska behandlas på 
ortsutvecklingsmötena så skicka den till:

Ortsutvecklingsmöten
Att. Cecilia Stedt
449 80 Alafors

Det går även bra att mejla frågorna till e-postadress: cecilia.
stedt@ale.se. Frågorna ska vara kommunen till handa senast 
en vecka innan mötet för att du ska vara säker på att få 
svar på dem under mötet. En mer utförlig dagordning för 
respektive möte kommer att publiceras i senare nummer av 
Alekuriren och på www.ale.se så snart de är färdiga.

Nyhet!

2013 

NY VANDRINGSLED LÖDÖSE–VÄNERSBORG
Skepplanda bibliotek. 

 Bo Björklund och Pelle Dalberg beskriver 

i ord och bild den nya vandringsleden 

Lödöse–Vänersborg. Inträde inkl. fika 40kr 

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale,  

Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

SEPT

30
TISDAG

OKT

2
TORSDAG

KULTURSKOLAN I ALE
 i Ale Kulturrum (fd 

gymnasiet) sal 126. Gott & blandat kursen 6 

gånger på hösten och 6 gånger på våren, 

400 kr.Vänder sig till barn mellan 6-7 år. 

Anmälan via mail. eleonor.holst@ale.se

Har du en närstående med  
minnesproblematik? 
Då är du välkommen till informations/utbildningsträffar 
under fyra tillfällen med olika teman. Vi startar två olika 
grupper under hösten. Vi startar en grupp för make/
maka/sambo/särbo i Älvängens aktivitetshus TORSDAGEN 
DEN 2/10  KL.15-17 (Carlmarks väg 4)

Vi startar också en grupp på kvällstid med samma teman 
för ”vuxna barn” vars föräldrar har minnesproblem. 
Den startar ONSDAGEN 8/10  KL.18.30 – 20.30. Älvängens 
aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken.
Är du intresserad eller har frågor och funderingar kan du 
ringa eller skicka e-post till:

Ann-Marie Thunberg,  
anhörigkonsulent
0303-37 12 54
ann.marie.thunberg@ale.se
 

Marita Olsson, 
demenssjuksköterska
0303-37 12 81
marita.olsson@ale.se

SEPT

29
MÅNDAG

BÄBISRYTMIK
Skepplanda bibliotek. Med 

Charlotte Ljung. Alla bäbisar älskar att röra 

på sig! Med lite musik och takter kan det 

bli riktigt svängigt. Det finns ett begränsat 

antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 

återbud om ni inte kan komma. Anmälan:  

Tfn: 0303-33 05 15 eller skepplandabibliotek@ale.se.

SEPT

27
LÖRDAG

SOVA!
 Teatern Ale kulturrum, Nödinge. 

En resa genom natten för småttingar ett 

äventyr fyllt av ljud, färg och musik om vad

som kan hända på natten när man somnat. 

Om Ulla-Britt som ska sova. Men hon vill

inte. Och precis när hon ska släcka lampan flyttas 

väggarna! Rummet förändras och en drömvärld visa 

sig... Ulla-Britt gör en magisk resa genom natten där hon 

hamnar i havet, i skogen, i staden och till sist - på cirkus!

Passar åldrarna 0-3 år. Entré 50 kr. 


