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På gång

Villainbrotten ökar i Sverige…
Ale är inget undantag, och ett utmärkt sätt att skydda sig 
mot inbrott är att starta upp Grannsamverkan! Är ditt 
bostadsområde inte anslutet till Grannsamverkan ännu, 
är det hög tid att ansluta sig nu! Kontakta Brotts- och 
säkerhetshandläggare Charlott Klug på telefon 0704-32 01 21 
eller via e-post: charlott.klug@ale.se för mer information!
 

NOV

20
TORSDAG

SÅ MINNS  
VI SKEPPLANDA  
PÅ 70- OCH 80-TALEN 

Medlemmar från Skepplanda hembygdsförening 

medverkar. Skepplanda bibliotek. kl 19.00

Entré inklusive fika 40 kronor. Arr. Bibliotekets  

vänner i Norra Ale, Ale kommun och  

Studieförbundet Vuxenskolan

NOV

22
LÖRDAG

FÖRFATTARFIKA MED 
DECKARFÖRFATTAREN 
RAMONA FRANSSON

Kl 13.00. Ramona Fransson är författare och förläggare 

och har skrivit flera deckare som utspelar sig på Tjörn 

där Ramona är bosatt. Hennes senaste bok är Korsfäst på 

Klädesholmen. Ale bibliotek, Nödinge. Entré inklusive fika 

40 kronor Förköp på biblioteket. Arr. ABF, Ale kommun.

NOV

27
TORSDAG

AFTER WORK FÖR 
FÖRETAGARE
Kom och träffa andra företagare på en  

After Work. TEMA: Vad gör jag när Janne 

Josefsson knackar på dörren? 

Ellinor Seth, Verksamhetschef Hälsa- och sjukvård i Ale 

kommun berättar om sina erfarenheter av att ha varit 

utsatt för mediadrev vid två olika tillfällen.

kl 18.00–19.00.   Plats: Mr Johansson, Älvängen

Anmälan till: jagkommer@ale.se

Fullmäktigemöte
Välkommen till fullmäktiges sammanträde MÅNDAG 
DEN 24 NOVEMBER KL 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
 

Förslag till VA-taxa 2015
Renhållningstaxa 2015

 

Nödinge och på www.ale.se.
 
Webbradio
Ale kommun har övergått till att sända 
kommunfullmäktiges möten digitalt via webbradio. Du 
kan surfa in på kommunens webbplats www.ale.se och 
klicka dig därifrån till sändningen. Den 24 november 
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 kan ställa frågor 
om de ärenden som fullmäktige ska besluta om under 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg  
på tel 0303-33 00 00 och anmäl att du vill ställa en fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande, Cecilia Stedt, sekreterare

Voices from the Waters –  
En filmfestival på temat vatten 
LÖRDAG 29 NOVEMBER. Några eldsjälar i Bangalore i Indien 

väcka frågor, tankar och diskussioner om vår gemensamma 
angelägenhet: vatten. Festivalen har sedan spridits över 
världen, förra året kom den till Göteborg och med start 2014 

vatten. Samarr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Filmvisning

Nödinge. Fri entré.
Kl 11.30 River Dogs. På engelska (25 min)
Kl 12.00 Fjord. (24 min)
Kl 12.30 Amar la Mar. Spanska, engelsk undertext (12 min)
Kl 14.30
 
Föreläsning – Att fotografera i och med vatten 
Kl 13.00 Martin Almqvist, fotograf  och författare, berättar 
om de många sätt hans arbete knyter an till vatten. Havet är 
hans största inspirationskälla och föreläsningen kretsar mycket 

närmast magiska egenskaper som möjliggör liv. Sal 106, Ale 
Kulturrum, Nödinge. Fri entré.
 
Utställning – Flödande

bibliotek, Nödinge 17 nov–6 dec.

Peta bort vekhållaren
Nu börjar vintern och värmeljussäsongen. Vi behöver din 
hjälp för att återvinna aluminiumen i värmeljuskoppen på 
rätt sätt.

Glöm inte att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen 
innan du slänger den i materialåtervinningen. Vekhållaren 
består av stål och om den sitter kvar i aluminiumkoppen 
sorteras hela behållaren ut med magneter och går till 
stålverket. Då kan aluminiumet inte återvinnas.

Såväl vekhållaren som själva koppen ska sorteras som 

stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen.

Tack för hjälpen!
Läs mer om avfallshantering och förebyggande på  
www.sopor.nu

Kom med och trygghetsvandra  
i Alafors
ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER KL 18.00-CA 20.00
Plats: Start vid Medborgarhuset. Gammal som ung – du 
som vill påverka tryggheten i Alafors är välkommen! 

Medborgarhuset. Sedan går vi (oavsett väder upp till klass 
2 varning) en promenad runt i Alafors, där vi känner efter 
hur trygga vi är på olika platser! Vad är bra? Vad kan göras 
bättre och i så fall hur? Massor med svar direkt från Polis, 
Kommun, Räddningstjänst och Ale byggen!

räcker. Ingen föranmälan krävs! Kläder och skor efter 
väder! Vid frågor, ring Brotts-och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug 0704-32 01 21.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ 
BIBLIOTEKEN I NÖDINGE 
OCH SURTE 
Onsdag 26 november på grund av systemarbete.

Ale bibliotek, Nödinge, kl 14.00–19.00

Surte bibliotek, kl 14.00–16.30


