
AktuelltAktuellt  
från Ale kommunfrån Ale kommun
Vill du jobba inom 
vården i sommar?

Ale kommun
Tfn: 0303-33 00 00. 
Besök/post: Ledetvägen 6, 
449 80 Alafors
Redaktör: Jeanette Ernering
            www.ale.se

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

KretsloppKretslopp
miljöutställning t o m  8 mars. 

Vi har ju mötts förrVi har ju mötts förr
utställning t o m 11 mars.
Glasbruksmuseet
Entré: 40 kr 

Ale gymnasium

Repslagarmuseet
11 mars - 10 april
Vernissage 11 mars, kl 13

Ale gymnasium 
sön 18 mars, kl 13 
Bilj: 50 kr inkl material

Att rista på ägg
workshop för 
gammal och ung

Glasbruksmuseet
tis 6 mars kl 9.30-12

BrodericaféBrodericafé
Ingen föranmälan. Materialkostn 10 kr

Teatern,
Ale gymnasium
ons 7 mars, kl 19
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr 

Folkton med extremFolkton med extrem 
skönhet och närvaro.skönhet och närvaro. 
Sofia Karlsson gjordeSofi a Karlsson gjorde 
succé med sin andra solo-succé med sin andra solo-
skiva Svarta Ballader,skiva Svarta Ballader, 
Grammisvinnare 2006,Grammisvinnare 2006, 
och presenteradeoch presenterade 
Dan Andersson för nyaDan Andersson för nya 
generationer. Nu turnerargenerationer. Nu turnerar 
hon med eget band.hon med eget band.
Musik i Väst.Musik i Väst.

Sofia KarlssonSofi a Karlsson 
BandBand

Sett med mina ögon
Förgänglighetens poesi i måleri och foto

Foto: Magnus SelanderFoto: Magnus Selander

Seden att färga, måla och rista ägg 
är mycket gammal. 
Konstnär Maria Lancing 
bär traditionen vidare 
och lär ut hur man 
färgar och ristar ägg. 
Från 8 - 99 år.

Ägg - påskens främsta symbol
En utställning i mini-
format med målade 
och ristade ägg. 
Maria Lancing
Kenneth Orrbeck 
Yana Westberg
Ale gymnasium 
18 mars – 15 april

Nu söker vi sommarvikarier 
till äldre- och handikapp-
omsorgen, rehab och hem-
sjukvården med följande 
kompetens:

Leg. Sjuksköterskor
Undersköterskor
Personliga assistenter
Habiliteringspersonal
Personer med tidigare 
erfarenhet av arbete inom 
vård och omsorg.

Vill du veta mer? 
Välkomna till öppet hus på 
Arbetsförmedlingen i Nö-
dinge den 14 och 15 mars 
kl. 14.00 – 18.00
 Du kan också ta kontakt 
med Flexpoolen:
0303 – 37 12 60
fl expoolen@ale.se 

»
»
»
»
»

Ale kommun har en 24-tim-
marsverksamhet inom vård- 
och omsorg. Oftast handlar 
det om både dagar, kvällar 
och helger, men du kan 
också välja att arbeta natt. 

För att ge dig en bra start 
får du introduktion och 
utbildning anpassad till ditt 
arbete. 

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 upp-
dragen kräver det.

Ansökningsblanket-
ten för sommarjobb 
på Flexpoolen kan du 
hämta på kommuens 
hemsida www.ale.se.

Välkommen med din 
ansökan!

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING

Samråd om planprogram 
för Keillers damm
Samråd om planprogram för nya bostäder norr om Keil-
lers damm vid Forsbäck i Surte pågår den 27 februari till 
den 27 mars 2007. 

Under samrådstiden fi nns förslaget tillgängligt för 
granskning i kommunhuset i Alafors och på kommunens 
webbplats www.ale.se. 

Ett informationsmöte hålls i Surte Kulturhus den 6 mars 
kl. 18.00. 

Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt 
senast den 26 mars till Samhällsplaneringsavdelningen, 
Ale kommun, 449 80 Alafors. 

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

Samhällsplaneringsavdelningen, Kommunstyrelsen

Ale kommun i samarbete med:

Onsdagen den 7 mars 
klockan 10- 13 är det häl-
soforum för äldre i Bohus 
Servicehus.

Då kan du bland annat få 
information om det här:

Så söker du bistånd/
färdtjänst
Så fungerar de nya buss-
korten
Bra mat på äldre dar
Information från 
anhörigförening
Mångfi xarna – vad fi xar 
de?
Apoteket informerar
Tips från biblioteken

»

»

»
»

»

»
»

Hälsoforum för äldre

&

Kaff e och fralla serveras till 
en kostnad av 10 kronor.

Inga Forsbergs med dan-
sare medverkar.

Välkommen! 
Hälsoforum arrangeras av 
PRO, SPF, Ale kontakt- 
och stödverksamhet samt 
Röda Korset i samverkan 
med :

Miljö- och byggförvaltningen söker

LIVSMEDELSINSPEKTÖR 

MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

till miljöenheten

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

Lördag 10 mars kl 12-15 
besöker föreningen Kur-
diska Systrar Glasbruks-
museet i Surte. 

Kurdiska Systrar är en 
nybildad kulturförening för  
kvinnor och barn De fl esta 
bor i Nödinge med omnejd. 

Under lördags efter-
middagen presenterar 
de sin verksamhet och 
serverar kurdiska deli-
katesser i Lisas Café. 

Välkommen!

Öppet hus på Glasbruksmuseet


