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Ale bibliotek   
från 6 år mån 12/2  kl 10
från 3 år tis 13/2   kl 10

Sportlov

En morgon är allting annor-
lunda: Åkes mamma har inte 
bråttom och hon har glömt 
hur man tar sig till jobbet. 
Åkes mamma har blivit en 
drake! En sprudlande, dan-
sande teaterlek om en 
mycket speciell dag där 
rollerna plötsligt är ombytta. 
Älvsborgsteatern. Fr. 5-7 år.

 Grupper föranmäls till resp bibliotek

Medborgarhuset, Alafors 
ons 14 feb, kl 10 och kl 12.30
Bilj: 30 kr,  säljes på biblioteken i Ale
Tel 0303-33 02 16

Surte bibliotek
från 4 år  tis 13/2     kl 10 

Älvängens bibliotek
från 3 år  tis 13/2     kl 10

Skepplanda bibliotek   
från 3 år tis 13/2    kl 11

Sagostund

När Åkes mamma
glömde bort

Kärstin Lagerkvist: 
0303-33 03 81
0704-32 03 81 
karstin.lagerkvist@ale.se 

Birgitta Lundgren: 
0303-33 01 20 
0704-32 01 20 
birgitta.lundgren@ale.se. 

Anna Jendeby: 
0303-37 11 46
0737-73 11 46 
anna.jendeby@ale.se

»

»

»

När ett barn av olika 
omständigheter inte kan bo 
med sina föräldrar behöver 
det komma till en ny familj 
som kan ge trygghet och 
gemenskap. 

Därför söker vi nu 
engagerade familjer, med er-
farenhet av egna eller andras 
barn, som kan tänka sig att 
bli familjehem för ett eller 
fl era barn. Du och din familj 
erbjuds utbildning och 
återkommande handledning 
under ert åtagande. 

Vi söker också kontaktfa-
miljer, som är beredda att ta 
emot barn under en eller två 
helger per månad – ibland 

Kan din familj Kan din familj 
ta hand om ta hand om 
ett barn?ett barn?

också under några sommar-
veckor. 

Om du vill veta mer om 
vad det innebär att vara 
familjehem eller kontaktfa-
milj, kontakta oss gärna:  

 i Ale

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

Vattenvägar och sjöfartshistoriaVattenvägar och sjöfartshistoria
Anders Wästfelt om upptäckten av 
Ostindiefararen Götheborg och 
handeln på världshaven.

Repslagarmuseet
ons 21 feb, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr 

BrodericaféBrodericafé
Ingen föranmälan. Materialkost: 10 kr

Vi har ju mötts förrVi har ju mötts förr
En utställning om korstågs-
tidens möten till 1700-
talets orientalism och 
dagens moderna möten. 
Regionmuseum Västra Götaland, 
Västergötlands museum.

Glasbruksmuseet
10 feb - 11 mars

Glasbruksmuseet
tis 6 feb kl 9.30-12

Carl-AxelCarl-Axel && MonicaMonica DominiqueDominique

In Natura-In Natura- Fotoutställning
Glasbruksmuseet
t o m sön 4 feb. Entré: 40 kr

Paret som är något av 
Sverigemästare i fyrhändigt 
framför pianomusik från 
musikaler till svårtolkade 
moderna klassiker. 
Teatern,
Ale gymnasium 
tor 8 feb, kl 19
Bilj: 120 kr, 
ungd 80 kr 

Vård- och omsorgsförvaltningen söker

SOMMARVIKARIER
till älde- och handikappomsorgen, 
rehab och hemsjukvården

Vi söker personer med följande 
kompetens/erfarenhet:
- Undersköterskor
- Sjuksköterskor
- Personliga assistenter
- Habiliteringspersonal
- Personer med tidigare 
erfarenhet av arbete inom 
vård- och omsorg.

Vi har en 24-timmars-
verksamhet. Oftast 
handlar det om både 
dagar, kvällar och helger, 
men du kan också 
arbeta natt. 

Vi förutsätter att du är en ansvarsfull och 
fl exibel person som fyllt 18 år. Det är bra om du 
har körkort då många av uppdragen kräver det.

Mångfald i organisationen är för oss en framgångsfak-
tor.

Kontakta Flexpoolen så skickar vi en ansökningsblan-
kett, 0303-37 12 60, eller e-post: fl expoolen@ale.se

Fackliga representanter nås via kommunens växel, 
0303-33 00 00. Sista ansökningsdatum är 30 mars.

»

Kommunstyrelsens förvaltningen söker 

FYSISK PLANERARE/
PLANARKITEKT
till samhällsplaneringsavdelningen

Läs mer på www.ale.se 
under rubriken ”Lediga jobb”

»

Miljö- och byggförvaltningen söker 

TRAFIKINGENGÖR
till plan- och byggenheten

Läs mer på vår hemsida www.ale.se
under rubriken ”Lediga jobb”

»

Kommunstyrelsens förvaltningen söker 

FÖRHANDLINGSANSVARIG
till personalenheten

Läs mer på www.ale.se 
under rubriken ”Lediga jobb”

»

Jobba i Ale kommunJobba i Ale kommun
Samråd om planprogram 
för Stora Viken
Samråd om planprogram för verksamheter, kontor och 
motorsport i Stora Viken mellan Bohus och Nödinge 
pågår den 30/1 - 26/2 2007. 

Under tiden för samråd fi nns förslaget tillgängligt i 
kommunhuset i Alafors, Nödinge bibliotek och på 
Ale kommuns webbplats www.ale.se.

Ett informationsmöte hålls i Ale gymnasium, 
musiksalen den 20:e februari kl. 18.00.

Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt 
senast den 26:e februari till Samhällsplaneringsavdel-
ningen.

Frågor kring planprogrammet kan besvaras av 
Johan Helgeson, 0303-33 02 61

Samhällsplaneringsavdelningen
KOMMUNSTYRELSEN

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING


