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Behöver du råd i din föräldraroll?
Ibland behöver man som 
förälder någon att prata 
med, någon som lyssnar och 
kanske kan ge råd och stöd. 
Det kan vara små eller stora 
problem, att man känner 
oro eller har bekymmer för 
sitt barn eller tonåring. För 
att möta detta behov som 
många föräldrar har gör 
nu ungdomsenheten inom 
individ- och familjeomsorgen 
i Ale kommun en satsning och 
öppnar en rådgivningstelefon.

Till att börja med kommer en 
familjebehandlare att svara i 
telefonen och till hösten också 
en kurator. Om det skulle visa 
sig att problemen är större och 
att det fi nns ett behov av andra 
insatser så kan familjebehandlaren 
eller kuratorn lotsa vidare till en 
socialsekreterare eller till annan 
lämplig person.

Det man kan söka råd och stöd 
för kan vara problem som rör 
barnet eller tonåringen, problem 
som rör familjesituationen eller 
föräldrarollen.  Frågeställningarna 

kan vara mycket olika, ja det mesta 
som man som förälder oroar sig 
för när det gäller sitt barn eller 
tonåring.

Telefonnumret är:

0303-33 05 51.
Rådgivningstelefonen är 

öppen mån kl 15.00-16.00 
och tor 08.30-09.30.

Telefonrådgivningen vänder 
sig till alla föräldrar som har 

barn eller ungdomar upp 
till 20 år. 

Huvudbibliotekets öppetider
Nu är hösten i antågan och biblioteket har sina vanliga öppettider.

• måndag 08.30-19.00
• tisdag 08.30-19.00
• onsdag 10.00-19.00
• torsdag 08.30-19.00
• fredag 10.00-17.00
• lördag 10.00-14.00

Öppet onsd-sönd 12-15
Kvarnvägen 6. tel 0303-33 01 06

www.glasbruksmuseet.nu

Konstnärsgruppen

AAMUILMA

Åse Lundgren Papier maché
Anneli Berg Måleri
Ulrica Fråst Blandteknik
Raija Kurttila Textil

Glasbruksmuseet i Surte
1 sept - 14 okt 2007

1/9 kl 13 Invigning
5/9 kl 18 Inspirations/utbildningskväll Anm. till museet
16/9 kl 13 Workshop för hela familjen Ingen föranmälan
2/10 kl 9.30 Brodericafé med Ulrica Fråst Ingen föranmälan

Nytt datum för 
medborgarceremonin!

Alla alebor som blivit svenska 
medborgare under år 2006 är 
välkomna till en medborgarceremoni. 
I inbjudan du nyss har fått står det 
tyvärr fel datum. 
Rätt datum är lördagen den 27 
oktober.

För mer information, ring 
förvaltningssekreterare Stefan Lydén 
på  telefonnummer 0303-330 360 

”Mr Tourette och jag”
med Peter Sandstrak
stå-uppare, dramatiker, regissör och föreläsare 

- Hur bemöter man ett annorlunda beteende, 
tvångstankar, tics och magiska ritualer.
- Hur normal får man bli innan man blir sjukligt 
normal?

Pelle Sandstark har dragit fulla hus runtom i 
Sverige och utomlands. Efter ett par minuter 
har Pelle publiken i sin hand. Från galet tokiga 
vrålskratt till andäktig tystnad – ständigt under 
total närvaro.

Tid: Tisdagen den 11 september 2007, 18.30-21.30. Plats: Ale gymnasiums 
teaterlokal Pris: 50 kr för en och 80 kr för två personer

Förköp biljett på biblioteket på Ale gymnasium.

En föreläsningsserie mellan

Glöm inte att besöka oss på 

www.ale.se/bibliotek


