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Vård- och omsorgsförvaltningen söker

KURATOR
till barn- och familjeenheten

SOCIALSEKRETERARE
till ungdomsenheten

FAMILJEHEMS-
SEKRETERARE
till familjerätts- och 
familjehemsenheten

Kommunstyrelsens 
förvaltning söker

BUDGETCHEF

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

Utgivning vecka 13, 2007

kl. 13.00 - Sagostunder för 
barn 3-5 år på barnavd. För 
barn över 6 år i Läsesalen. 
Kl 13.30-15.00 - Påskpyssel. 
Gymnasiets café är öppet. 
Välkommen!

Öppettider i påsk:
Huvudbiblioteket i Nödinge 
Mån-Ons 10.00-19.00 
Skärtors 10.00-15.00. 6-9/4 Stängt. Älvängens bibliotek 
är stängt 5-9/4. Under hela påskveckan kan du hyra två 
fi lmer till priset av en på biblioteken i Ale. Glad påsk!

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

TV-studion, Ale gymnasium 
sön 15 april, kl 14. Bilj: 40 kr

Brodericafé
Ingen föranmälan. Materialkostn 10 kr. 
Glasbruksmuseet
tis 3 april kl 9.30 - 12

En nagel i ögat

Foto: Bengt Alm

Surte kulturhus 
ons 18 april, kl 19
Bilj: 100 kr, ungd 60 kr 
(scenpassrabatt)

pågående utställningar:
Målningar och Glasobjekt sista veckan!
Entré: 40 kr. Stängt påskdagarna. Glasbruksmuseet 

Sett med mina ögon t o m 10 april.Repslagarmuseet

Ägg t o m 15 april. Ale gymnasium

Hur lär man sig att leva med en 
nagel i ögat? Räcker det att blunda? 
Läkaren som arbetat i Afrika möter 
kollegan och vännen som stannat 
hemma. En pjäs om två unga kvinnors 
olika val för att rädda den stora och 
den lilla världen. Folkteatern. 
Samarr: Teaterföreningen i Ale, ABF,
Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening. 

Gittan och 
älgbrorsorna
Gittan längtar efter ett 
litet syskon eller en 
storebror som spelar 
bråkig musik. En dag 
står det ett par älgar 
framför porten. Det 
handlar om att längta 
men att saker inte alltid 
blir som man tänkt sig. 
Teater Pero. Från 5 år. 
Samarr: Teaterföreningen i Ale

PÅSKTISDAG
på biblioteket
i Nödinge

4 april

Sörmossen Återvinningscentral & miljöstation
Vi har helgöppet på återvinningscentralen, för alla er 
som börjat vårstäda, Påskafton 9-15. Däremot är det 
stängt under Långfredagen, Påskdagen och Annandag 
påsk. 
Våra normala öppettider är vardagar 7-15.45, helgöp-
pet lördagar 9-15 samt kvällsöppet tisdagar 16-19.
OBS! Glöm ej att ha det röda besökskortet väl synligt. 

Sophämtning
I samband med påskhelgen kan det bli vissa förskjut-
ningar av hämtningsdagar. 
För säkerhets skull: Ställ ut kärlen 2 dagar före ordina-
rie hämtningsdag.

Återvinningsplatser
Vi har problem med sopor och nedskräpning vid våra 
återvinningsplatser. Därför vill vi uppmana allmänhe-
ten att ta ansvar för sitt beteende runt stationerna och 
delta i våra gemensamma ansträngningar för att öka 
återvinningen och minska sopberget. 

Endast återvinningsmaterial 
får lämnas på återvinnings-

platserna! 
För ytterligare upplysningar ring Renhållningen, tel. 
0303-33 01 07, -08, -09.

ÖPPETTIDER 

INFÖR PÅSKHELGEN

Sommartid = byggtidSommartid = byggtid
Planerar du att 
bygga om, bygga 
till, eller rent 
av bygga nytt 
nu i vår och 
sommar? 

Tänk 
då på att 
du först måste ansöka om 
bygglov innan du sätter dina 
planer i verket. 
- Just nu är handläggnings-
tiden för bygglov betydligt 
kortare än vad den kommer 

att vara senare i 
vår. Skicka därför 
in dina hand-

lingar redan nu, säger 
Lennart Andréas-

son, 

bygg-
nadsinspektör 
i Ale kommun.
Bygglov söker du hos 
miljö- och byggförvalt-
ningen. 

Hur planerar 
jag mina 
studier?I år ger vi dig som planerar att läsa 

hösten 2007 möjlighet att ha ett 
vägledningssamtal först.

Våra studie- och yrkesvägledare 
diskuterar och informerar om många 
sorters utbildningar med dig. 
Samtalet utgår ifrån just dina behov 
och mål med studierna. 

Ring expeditionen för att boka tid 
med våra studie- och yrkesvägledare: 
0303-330 358, 330 341

Vilken väg är 
bäst för dig? 

Lärcentrum 
Komvux Ale 
ger dig råd

Det här måste du skicka 
med:
- ansökan
- situationsplan
- planritning
- fasadritning

UPPHANDLING
av Tekniska Konsulttjänster

Ale kommun upphandlar nu Tekniska Kon-
sulttjänster tillsammans med Göteborgs stad, 
Härryda, Lerum, Tjörn och Öckerö kommuner. 
Avtalen kommer att börja gälla fr o m hösten 
2007. 
Anbuden skall vara inlämnade senast 
2007-05-14. Anbudsförfrågan hämtas på 
www.upphandlingar.nu.
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