
AktuelltAktuellt  
från Ale kommunfrån Ale kommun

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

Dags att söka 
feriearbete

Bor du i Ale och är född 
1990 eller 1991?  Då kan 
du ansöka om feriearbete 
under sommarlovet i Ale 
kommun. 

Nu söker Ale kom-
mun feriear-
betare för 
sommaren 
2007. Du 
får arbeta tre 
veckor under 
sommaren 
med fem timmars 
arbetsdag. 

Vi söker bland annat 
dig som vill sommarjobba 
inom äldrevården, exem-
pelvis med att baka en kaka 
eller prata med de boende. 
Eller  vill du kanske arbeta 
som vaktmästare inom sko-
lan? 

Dessutom behöver vi 
feriearbetare till våra som-
marläger och till föreningar 

som Ale innebandy, Ale 
basket med fl era. Du kan 
också vara behjälplig vid 
våra simskolor och med 
märkestagning för de yngre 
barnen. 

I år återkommer också 
sommarmusikanterna 

i Ale för att uppträ-
da inom barn- och 
äldreomsorg.

Låter det 
intressant? Ansök 

på www.ferie.ale.se 
senast den 10 april.

Platserna lottas ut och 
du meddelas personligen 
om du får en plats.

Du som bor i Ale och är 
född 1989 och har funk-
tionshinder eller arbetshan-
dikapp kan också söka som-
marferiearbete. Kontakta i 
så fall Lena Andersson 
0303-33 02 66  eller 
Emely Simonsson 
0303-33 04 38.

Ansök senast 
den 10 april!
www.ferie.ale.se

Burma! En av världens 
mest slutna diktaturer
Biblioteken i Ale arrangerar 
regelbundet föredrag där 
du som besökare får veta 
mer om en rad olika intres-
santa ämnen. 

Den här gången inbjuds 
du till en försläsning om 
Burma som är en av värl-
dens mest slutna diktatu-
rer.

Författaren och jour-
nalisten Jesper Bengtsson 
berättar om Burmas natur, 
kultur och historia genom 
ett sekel av kolonialism, 
etniska konfl ikter, drog-
handel och repression. 

Dessutom blir det fi ka 
och boklotteri.

Välkommen till

Kommun-
fullmäktiges 

marssammanträde

Måndagen den 26 mars kl 17.00 
i Medborgarhuset i Alafors.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
frågor att behandlas:

Årsredovisning för kommunen och dess bolag
Förslag till trafi kplan
Genomförandeavtal avseende detaljplan 5, Surte 
Nord
Förslag till detaljplan 5, Surte Nord
Förslag att anta detaljplan för Börjessons mekaniska 
AB och Bil & Däck
Svar på motioner från Ungdomsfullmäktige:

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 välkommen att närvara. 

Du kan även lyssna på närrardion. Ale-Kungälvs 
Närradioförening direktsänder alla kommunfull-
mäktiges sammanträden.

Välkommen!

Inga-Lill Andersson
ordförande
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Hälsoforum för äldre

&

21 mars klockan 
10.00-13.00 i 
Skepplanda 
Församlingshem

Då kan du 
bland annat få 
information om det 
här: 

Så söker du bistånd/
färdtjänst
Senaste nytt om buss-
korten
Bra mat på äldre dar
Information från 
anhörigförening
Mångfi xarna – vad fi xar 
de?
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Hälsoforum arrangeras av 
PRO, SPF, Ale kontakt- och 
stödverksamhet samt Röda 
Korset i samverkan med:

Apoteket informerar
Tips från biblioteken

Skolungdomar från 
Alboskolan ”Ale-stuff arna 
underhåller. Kaff e och 
smörgås serveras till en 
kostnad av 10 kronor.

Välkommen! 

»
»

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

Repslagarmuseet

Ale gymnasium 
ons 28 mars, kl 19 
Bilj: 140 kr, ungd 80 kr

Målningar och glasobjekt

Sett med mina ögon
utställning t o m 10 april

Ägg
- påskens främsta symbol
utställning t o m 15 april
Ale gymnasium 

Utställning med verk av 
konstnär Christina Skoogh. 
Samtal i utställningen, 
sön 25 mars, kl 13. 

Glasbruksmuseet
17 mars – 5 april
Entré: 40 kr

Författaren och journalisten 
Jesper Bengtsson berättar. 
Fika och boklotteri.

Burma 
- en av världens mest slutna diktaturer

Älvängens bibliotek
onsdag 21 mars kl 19
Fika/Lotteri/Entré: 40 kr

Arrangör:
Bibl vänner 
i norra Ale
0303-74 68 13

Cecilie Norby & 
Bohuslän Big Band

Linnés apostel 
- Pehr Osbeck från Hålanda
Johan Dahlbäck berättar. 
Vårsånger med Dahlbäcks.
Skepplanda bibliotek
ons 28 mars kl 19
Fika/Entré: 40 kr

Arrangör:
Bibl vänner 
i norra Ale
0303-74 98 78

Trevligt och bra

Ill: Efva Henrysson

Svängig storbandsjazz i 
nyinsatt program.

Komikerduon bjuder in till 
sketchkavalkad av samtids-
betraktelser. Med charm, 
timing och vass udd lockar 
de till både skratt och 
eftertanke. Riksteatern
Arr: Teaterföreningen i Ale

Teatern, Ale gymnasium
lör 31 mars, kl 18
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr 
(scenpassrabatt)

JUST NU

Ale ÖP 07 Informationsmöte 
Översiktsplanen för Ale kommun, Ale ÖP 07 fi nns 
utställt för granskning 1 mars - 2 maj. 

Välkommen till våra informationsmöten:
20 mars: Nödinge församlingshem kl 19.00
21 mars: Bohus centrum kl 19.00
22 mars: Älvängens dagcentral kl 19.00

Besök gärna vår hemsida för mer information
www.ale.se
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PLATS: Älvängens bibliotek
TID: 21 mars kl. 19.00 
INTRÄDE 40 kr. Välkommen!

Burma är en av världens mest 
slutna diktaturer.
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