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På gång

Alafors
TISDAGEN 7 OKTOBER KL 19.00 
A – salen Medborgarhuset  
(Folkets hus).
 
Teman för kvällens möte:

Ahlafors fabriker – 
ungdomsboende och mötesplats 
med fokus på kreativitet, 
samverkan och framtida drömmar.
Polisens uppdrag i Ale – Håkan 
Frank från polisen berättar och 
inbjuder till dialog om säkerhet 
och trygghet i Ale.

Varmt välkommen önskar 
Erik Karlsson, Thor Eliasson och  
Åke Niklasson.

Ortsutvecklingsmöten hösten 2014
Om ni har ni har några frågor skicka e-post till kommunstyrelsen@ale.se. Senast en 
vecka innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna garantera att den besvaras på mötet.

Hålanda
ONSDAG 8 OKTOBER KL. 19.00 
Hålanda bygdegård
 
Teman för kvällens möte:

Välkomnande till mötet.
Information av Skepplanda 

bredbandsutbyggnad.
Information om det politiska  
läget i kommunen efter valet.

Fika serveras under kvällen.
Möjlighet att ta upp nya frågor 
och diskutera svaren på frågor från 
tidigare möten.

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Kerstin Grund och 
Wimar Sundéen

Starrkärr/Kilanda
ONSDAG DEN 8 OKTOBER KL. 19.00 
Starrkärrs bygdegård
 
Teman för kvällens möte:

Thomas Berggren drogsamordnare 
för VAKNA pratar om det 
drogförebyggande arbetet och om 
dagssituationen i Ale.
Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson informerar om 
aktuell och framtida byggnationen 
i Starrkärr/Kilanda samt i Ale.

Välkomna hälsar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och  
Jan Skog

Surte
TORSDAGEN DEN 9 OKTOBER KL19.00
Surte församlingshem
 
Teman för kvällens möte:

Kommunalråd Paula Örn informerar om 
vad som hänt i Ale.
Kommunalråd Mikael Berglund berättar 
om vad som är nytt i Ale.
Elena Fridfelt svarar på frågor om 
skolans framtid.
Vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Tyrone 
Hansson berättar om pågående och 
eventuella framtida byggplaner.
Ordförande i Surte/Bohus UF Björn 
Eklund informerar om ungdomsfotboll 
och seniorfotboll.
Anders Find från Brandförsvaret 
informerar.
Övriga frågor.

Vi kommer att servera kaffe och goa bullar 
i mitten av mötet.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och  
Chatarina Engström

BARNVAGNSPROMENAD
Vi avslutar bäbismyset med en 

gemensam promenad i Skepplanda 

med kaffe och guidning, samling 

vid biblioteket. Anmälningar görs 

till respektive bibliotek. Det finns ett 

begränsat antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 

återbud om ni inte kan komma. Skepplanda, Tfn 

0303-33 05 15 skepplandabibliotek@ale.se 

Man kan välja att gå alla gånger, byta ort eller de 

gånger som passar! Programmet är ett samarbete 

mellan Bibliotek, Kultur och Folkhälsan i Ale kommun.

THOMAS BROLINS KONSTVERK : BEVINGAD
Kl 11.30 Älvängens resecentrum.

Invigningstal och musik.

Kl 12.30 Repslagarmuseet i Älvängen. 

Thomas Brolins utställning öppnar. 

Konstkonsult Britta Kleberg inviger.

Kl 12-15 Repslagarmuseet har ”Aroseniusdag”.

En dag i Ivar Arosenius anda för både barn och

vuxna! Lekar, tävlingar, konst, tipspromenad,

musik, gör ditt eget hopprep, bli sminkad som

en katt, fika mm. Fri entré!

Kl 13 Barnteater-Sjörövarresan på museets

teatervind. Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr.

KULTURSKOLAN I ALE
Gott & blandat kurs i Ale Kulturrum

 (fd gymnasiet) sal 126. 6 tillfällen på 

hösten och 6 tillfällen på våren. 

Kostnad: 400 kr. Vänder sig till barn 

mellan 6-7 år.  Anmälan via e-post. 

eleonor.holst@ale.se. Välkomna!

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. 

ale.se 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.
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Aktiviteter för företagare
7/10 Starta företag-kurs
7/10 Starta företagsdag
7/10 Frukostmöte info innovationscheckar
8/10 Female
9/10 Drop-in för nyföretagare
15/10 Skatteverket
20/10 Business Lab 
30/10

Fler aktiviteter kan tillkomma. Gå in på 
ale.se/foretagare för att se alla aktiviteter, 
anmälan och för att sätta upp dig på vårt 
nyhetsbrev.

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 

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? Mer information kontakta ordförande Stina-Kajsa Mellin 0707-67 04 01


