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Mångfixarna 

- en hjälpande hand i vardagen
Christina Skoogh

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

Repslagarmuseet

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

Att rista på ägg
workshop

Sett med mina ögon
utställning t o m 10 april

Gammal som ung samlas inför 
påsken och färgar 
och ristar ägg.
Seden är mycket 
gammal. Konstnär 
Maria Lancing 
bär traditionen 
vidare och lär oss 
teknikerna. 
Från 8 - 99 år.

Ägg
En utställning i miniformat 
med konstfullt färgade, 
målade och ristade ägg. 
Maria Lancing
Kenneth Orrbeck 
Yana Westberg
Ale gymnasium 
18 mars – 15 april

17 mars - 5 april

Invigning 
lördag 17 mars kl. 13.00

Visning av utställning 
söndag den 25 mars kl 13.00

Glasbruksmuseet, Surte
Öppet onsdag-söndag 12-15
Kvarnvägen 6, 0303-33 01 06

www.glasbruksmuseet.nu

-  målningar och glasobjekt

Mångfi xarna - det här kan vi hjälpa till med:

Hänga upp lampor
Byta glödlampor
Sätta upp brandvarnare 
och kolla batterier
Byta gardiner
Hänga upp tavlor
Ta fram eller ställa undan 
utemöbler
Fästa upp sladdar
Halksäkra mattor
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Hämta saker från 
källare/vind

I samband med besöket 
erbjuder Mångfi xarna en 
säkerhetsrond för att hitta 
och ta bort riskmoment 
som skulle kunna leda till 
fallolyckor

»

Är du över 65 år och har 
svårt att klara vissa sysslor? 
Ring Mångfi xarna och be 
om hjälp. 

Mångfi xarna ska före-
bygga fallolyckor i hemmet 
genom att hjälpa till med 
vardagssysslor som skulle 
kunna innebära fara.

Tjänsterna är kostnads-
fria, men du betalar själv det 
material som behövs.

Inga utomhusarbeten 
utförs eftersom det fi nns 
hantverkare eller annan 
kommunal verksamhet som 
kan utföra dem. 

Om du vill hjälper 
Mångfi xarna gärna till och 
förmedlar kontakten med 
andra utförare.

0303-33 00 88

Välkommen till vårens 
Ungdomsfullmäktige
Kom till Medborgarhuset i Alafors på onsdag, den 
14 mars. Vi träff as klockan 12:00-15:00. 
På mötet kommer vi att ta upp följande frågor:
 

Information om påverkanstorget den 21 april
Kommunfullmäktiges ärendelista den 26 mars
Svar på interpellationer från nämndordförande
Svar på motioner 

Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för alla, så 
känn dig välkommen att komma och lyssna!

Inga-Lill Andersson
Ordförande

»
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Vård- och omsorgsförvaltningen  söker

METODHANDLEDARE och
SAMORDNARE
FRIVILLIGARBETE/
ANHÖRIGKONSULENT

Tekniska förvaltningen söker

FASTIGHETS-
INGENGÖR/
BITRÄDANDE 
FASTIGHETSCHEF
med speciellt ansvar för 
fastighetsunderhåll

Läs mer på www.ale.se 
klicka på ”Lediga jobb”

Storstädning
vid Stora Viken

Stora viken har under en längre tid olagligen
använts som tippområde för privata grovsopor

samt för motorcykelåkning. Ale kommun städar nu
upp i området och en skylt har satts upp som infor-

merar om att det är förbjudet med tippning, samt att
det även är förbjudet att köra motorcykel i området. 
Observera att  du som fastighetsägare ansvarar för att
dina grovsopor tas omhand på ett miljöriktigt sätt. 

Kör gärna till Sörmossens återvinningscentral där du
kostnadsfritt kan sortera och slänga grovsopor. Har

du frågor eller synpunkter?
Välkommen att höra av dig:

Jörgen Sundén 0303-33 04 00
jorgen.sunden@ale.se

MålerianbudMålerianbud

Tekniska nämnden i Ale kommun 
infordrar målerianbud på följande 
underhållsarbeten.

Utvändigt ommålningsarbete 
Himlaskolan
Utvändigt ommålningsarbete Mellangårdens förskola
Utvändigt ommålningsarbete Björklövens förskola 

Upplysningar om entreprenaderna samt beställning av 
förfrågningsunderlag erhålles av Mikael Jansson 
0303-33 02 85, efter den 14 mars. 
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