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Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

Trubadurtoner från förr och nu
Martin Ekstrand och Stefan Jigfelt 
framför egna låtar i 
skön förening med visor 
av b l a Cornelis 
och Taube.

Ale gymnasium 
tor 1 feb, kl 19
Bilj: 60 kr, 
ungd 40 kr 
inkl lättare förtäring 

Risveden, en västsvenskRisveden, en västsvensk 
obygds historiaobygds historia

Makten över vattnetMakten över vattnet
Guy Heyden, UNESCO-professor,
pratar om allas rätt till friskt vatten.
Ale gymnasium, ons 31 jan, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

Skepplanda bibliotek
Mån 29 jan, kl 19
Inträde 40 kr inkl kaffe

Samarr:
Bibliotekets
vänner i norra Ale 
Tel. 0303-33 05 15

Karl-Erik Andersson och Bo Björk-
lund, Risveden del 2.

Välkommen till

Kommun-
fullmäktiges 

januarisammanträde

Måndagen den 29 januari kl 18:30 
i Medborgarhuset i Alafors.

Vid sammanträdet kommer bland andra följande 
frågor att behandlas:

Budget för Barn- och ungdomsnämnden 2007
Presentation av nämndernas budgetar och 
verksamheter
Svar på motioner om 
- kompensation till företag i samband med väg-
utbyggnad i Nol 
- rätt till hemhjälp för personer över 80 år
- avgiftsbefrielse för pensionärsföreningars 
användande av kommunens datorer och lokaler.

Komplett föredragningslista fi nns på kommunstyrel-
sens förvaltning, 0303-33 03 60 och på kommunens 
hemsida www.ale.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden är off entliga och 
du är varmt välkommen att närvara. Du kan även lys-
san på radio. Ale-Kungälvs Närradioförening direkt-
sänder Kommunfullmäktiges alla sammanträden.
 
Välkommen!

Inga-Lill Andersson
ordförande

»
»

»

Vilken dammsugare är bäst? 
Har jag rätt till öppet köp på 
en vara som jag köpt? Vilket 

telefonabonnemang passar mig? 

Visste du att du som alebo nu har 
tillgång till konsumentrådgivning? 

Läs mer på nästa sida...

Ale.se i topp i nationell 
kommunranking
12 poäng av 21 möjliga gav 
ale.se en hedrande 6:e plats i 
den nationella kommunran-
king som Svenskt Näringsliv 
årligen sammanställer. 

Studien handlar om hur 
Sveriges kommuner redo-
visar kvaliteten inom skola, 
hemtjänst och äldreboende 
via sina hemsidor.

Samtliga 290 kommu-
ners hemsidor har granskats 
och endast nio kommuner 
i landet uppnår vad Svenskt 
Näringsliv anser vara en ”ac-
ceptabel” nivå. Genomsnit-
tet i studien ligger på låga 
3,27 poäng. 

Ale uppnår sina höga po-
äng genom att brukarenkäter 
redovisas regelbundet och är 
lätta att hitta inom samtliga 

tre verksamhetsom-
råden. 

Inom äldreomsor-
gen saknas dock jäm-
förelser på enhetsnivå 
skriver man i studien.

Skolan är ett av 
verksamhetsområdena 
som man redovisar i 
kvalitetsundersöknig-
nar på webben.

- Vi lägger ut vår 
årliga brukarunder-
sökning som den är 
utan att plocka bort 
något men också 
utan kommentarer. 
Då kan människor 
själva bilda sig en 
uppfattning, berättar Kerstin 
Hanserud på Barn- och 
ungdomsförvaltningen.

Hitta tillbaka...Hitta tillbaka...
med hjälp av familjerådgivning

Har du problem i din rela-
tion? Kanske har du under 
lång tid försökt lösa proble-
men på egen hand, men kört 
fast och behöver hjälp för att 
gå vidare.

”Vi 
förstår inte 
varandra.”

”Vi 
har sexuella 
problem.”

”Vi vill 
hitta tillbaka 
till varan-

dra.”

”Min 
partner har 
träff at någon   

annan.”

Familjerådgivningen 
erbjuder samtal till par, 
familjer och ensamståen-
de, som har samlevnads-
svårigheter.

Kostnad: 150 krKostnad: 150 kr

Familjerådgivaren för Ale 
kommun är leg. psykotera-
peut och auktoriserad famil-
jerådgivare och kan hjälpa 
till vid såväl akuta problem 
som ge råd i förebyggande 
syfte. 

Familjerådgivaren arbetar 
under sträng sekretess och 
för inga journaler. Den som 
så önskar kan vara anonym.

För tidsbeställning och mer 
utförlig information är du 
välkommen att ringa på 
telefon 0303-23 91 00.

Mer information om familjerådgivning hittar du 
på vår hemsida www.ale.se

    FÖRELÄSNING

 Vattnets väg
Mikael Heintze kåserar kring bilder från Kroksjön
via Surtesjön och Svandammarna till Göta Älv.

Samarr: Surte Fotoklubb
Plats: Glasbruksmuseet 
Tid: 25 jan, kl 19.30.

Missa inte: Visning av utställningen kl 19.00

� fri entré!

Nytt för i år är även att  
man kommer att 
publicera  försko-
lors och skolors 
egna kvalitets-
redovisningar 
på kommunens 
hemsida.

- Det är viktigt att vi talar 
om vad vi gör, och vad 

man som kommunin-
vånare kan förvänta 
sig, samt också vad 
man tycker om det 
vi gör, säger Kerstin 

Hanserud.

Skolan är ett av de verskamhetsområden som Ale kommun årligen redovisar på 
hemsidan.  

Läs mer!
www.ale.se


