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Om du själv inte kan ta dig till 
biblioteket kan du få böcker och andra 
medier direkt hem till dig. Boken 
kommer är en service till dig som 
på grund av sjukdom, rörelsehinder 
eller annat funktionshinder inte själv 
kan komma till biblioteket och låna. 

Birgitta Svensson-Berg är bibliotekarie 
på huvudbiblioteket i Nödinge 
och besöker varje månad drygt 15 
bokläsare med Boken kommer, som 
är en service till den som på grund 
av sjukdom, rörelsehinder eller annat 
funktionshinder inte kan ta sig till ett 
bibliotek på egen hand.
- Böcker håller hjärnan igång och 
alla som vill låna på det här sättet är 
välkomna att höra av sig, säger Birgitta 
Svensson-Berg. 

Utöver hembesöken får ungefär 
50 alebor talböcker regelbundet 
hemskickat till sig med posten, 
antingen via Nödinge eller via något av 
fi lialbiblioteken i Ale. Den tjänsten är 
också kostnadsfri och man betalar inte 
heller för något returporto när man 
skickar tillbaka sina böcker. 

Talböcker är böcker som är inlästa på 

cd-rom eller kassett. Talböcker på cd-
rom kallas daisy-talböcker och för att 
kunna lyssna på dem behövs en särskild 
talboksspelare.
- Daisyspelare kan man också låna på 
biblioteket, den har fi nessen att den 
kommer ihåg var i berättelsen som man 
slutade lyssna senast, berättar Birgitta.

Ruth Johansson är en fl itig bokläsare 
sedan fl era år och ser fram emot Birgitta 
Svensson-Bergs besök. Den här gången 
har Birgitta med sig ”Innan frosten” 
av Henning Mankell och ”Friargåvan” 
av Julie Parson. Rut lyssnar oftast på 

kvällarna när hon krupit ner under 
täcket.

- Deckare är bäst, allra helst 
svenska deckare. Jag blir så sömnig 
av kärleksnoveller att jag somnar och 
inte vaknar förrän bandet tagit slut, 
säger Ruth Johansson. När jag lyssnar 
på deckare är det så spännande att jag 
måste fortsätta lyssna för att få veta hur 
det går, säger hon.

Vid varje besök brukar Birgitta ha med 
sig en hög på cirka fem, sex böcker. 
En dryg månad senare har Rut lyssnat 
igenom dem alla och ser fram emot ett 
nytt besök.
- Det är allt bra att biblioteket fi nns, 
säger Rut och ler.

Boken kommer

Genom Boken kommer kan 
du låna:

• Böcker i alla ämnen

• Böcker med stor stil

• Böcker med extra lätt 
 text

• Tidskrifter

• Filmer

• Musik på cd

• Talböcker, samt böcker på 
 cd och kassett.

Är du i behov av Boken 
kommer? Kontakta: Birgitta 
Svensson-Berg 0303-33 
06 37 eller 0303-33 02 16 
E-post Birgitta.Svensson-
Berg@ale.se. Anhöriga och 
hemtjänstpersonal kan också 
kontakta Birgitta för att 
anmäla intresse åt någon som 
behöver det.

FAKTARUTA

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

pågående utställningar:

Färgsprakande ungdoms/relationsdrama
i ren 80-talsanda.
lör 5 maj, kl 19
Pelarteatern, Alafors
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr
Arrangör: Nol-Alfors kulturförening,
0303-33 31 34/0704-74 27 97

TRUST

Teckningstävling t o m 9 maj Repslagarmuseet

Konst och Smide t o m  10 juni

Elevutställning t o m 20 maj

Glasbruksmuseet

Glasbruksmuseet

Samtal med en smed
Martti Risku berättar och samtalar
om sina smidesarbeten i såväl järn
som silver. I anslutning till 
pågående utställning.
sön 6 maj, kl 13-13.40
Glasbruksmuseet
Entré: 40 kr, under 20 fri entré

Avgångselever på estetiska programmet,
Ale gymnasium, ger

“All tid som inte tas tillvara med hjärtat 
är förlorad tid”. Hur ska man kunna 
lyssna om ingen hinner prata? Momo
upptäcker något, ingen har längre tid.
Det verkar nästan som om den gått
upp i rök. Har du tid att inte komma?
tor 24 maj, kl 19
Teatern, Ale gymnasium
Bilj: 40 kr, ungd 20 kr
fr o m 3 maj
Arr: Teaterföreningen i Ale

Momo eller kampen
om tiden

Föreställningar även:
Ons 23 maj, kl 19
Sön 27 maj, kl 16

Trädgårdens Dag
Anmäl din kandidat! 

Senast 2007-05-15 måste ditt 
förslag på kandidat vara hos kom-
munen.
Skicka förslaget till Ale kommun, 
Stefan Lydén, 449 80 Alafors. 
Märk kuvertet ”Ett gott föredöme 
2007”.
Du kan också skicka ditt förslag 
via e-post till stefan.lyden@ale.se 

Ungdoms-Ungdoms-
stipendium 2007

För att uppmärksamma goda insatser 
och betydelsen av unga människors 
engagemang delar Ale kommun varje 
år ut ungdomsstipendiet ”ett gott 
föredöme”. 

Stipendiet delas ut till personer 
under 25 år eller till föreningar och 
ideella organisationer som arbetar 
med barn- och ungdomsfrågor utifrån 
ungdomars perspektiv. Insatsen kan 
gälla idrottsverksamhet, samhällsfrågor 
eller annan verksamhet för barn och 
ungdomar.

För att få vara med i uttagningen 
till stipendiet ska man vara ett gott 
föredöme för andra ungdomar. Man 
ska vara bosatt i Ale eller ha nära 
anknytning till Ale kommun genom 
sitt arbete. 

Den totala stipendiesumman är 
15 000 kronor. Juryn kan dela ut 
stipendiet till en eller fl era personer 
eller organisationer. 

Kommunstyrelsens förvaltning söker

KOMMUNLEDNINGSSEKRETERARE

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

Bokläsare Ruth Johansson

Bibliotekarie Birgitta Svensson-Berg


