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pågående utställningar:

Aamuilma t o m 14 okt Glasbruksmuseet
Sparsmakat t o m 2 okt Repslagarmuseet

Stickcafé

I huvudet på 
Linné

Tillsammans gör vi ett 
konstverk

Glasbruksmuseet 
tis 11 sep, kl 9.30 – 12  

Glasbruksmuseet
sön 16 sep, kl 13-15
Entré 40 kr, under 20 år fri entré

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Ale Vikingagård
ons 26 sep, kl 19
Bilj: 100 kr, ungd 80 kr
(scenpassrabatt)  

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Samarr: ABF

Möt Sveriges, genom 
tidernas främste 
vetenskapsman, 
direkt hitkommen 
från 1700-talet. I 
Allikateaterns 
föreställning berättar 
Linné om nya 
spännande idéer och
tankar inom biologin. 

I anslutning till utställningen 
Aamuilma leder konstnärsgruppen 
en workshop för hela familjen 
i papier-maché, 
målning, 
textil, 
skinn 
och läder. 
Materialkostnad               
20 kr/person.

Till dig som ska söka bygglov
Miljö- och byggförvaltningen har för närvarande många ansökningar om 
bygglov och förhandsbesked. Detta innebär att våra handläggningstider 
är längre än vanligt. Vad du som söker bygglov kan göra för att underlätta 
handläggningen är att komma in med ditt ärende i god tid innan du har tänkt 
börja bygga. Var också noga med att dina handlingar är kompletta när de 
kommer in till oss.

Vi hoppas att du har förståelse för situationen - välkommen med din ansökan!

Miljö- och byggförvaltningen
Ann-Britt Svedberg, förvaltningschef

Hitta tillbaka...
med hjälp av familjerådgivningmed hjälp av familjerådgivning

Har du problem i din relation?
Kanske har du under lång tid försökt lösa problemen på egen 
hand, men kört fast och behöver hjälp för att gå vidare.

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och 
ensamstående, som har samlevnadssvårigheter.

Familjerådgivaren för Ale kommun är leg. psykoterapeut och 
auktoriserad familjerådgivare och kan hjälpa till vid såväl akuta 
problem som ge råd i förebyggande syfte. Familjerådgivaren 
arbetar under  sträng sekretess och för inga journaler. Den som så önskar kan vara  anonym.

Kostnad 150 :-

För tidsbeställning och mer utförlig information är du välkommen att ringa på telefon 0303-23 91 00.

Mer information om familjerådgivning hittar du på vår hemsida www.ale.se

Högskoleprovet, sista gången med 
arbetslivspoäng
Det sista tillfället att få räkna arbetslivserfarenhet tillsammans med högskoleprovet är vid 
antagningen till utbildning som börjar vårterminen 2008.

Sista anmälningsdatum till höstens högskoleprov är den 15 september. Du kan anmäla dig 
via www.studera.nu.

Har du frågor, ring studie-och yrkesvägledare Kenneth Widell 0303-33 01 39/33 03 58.

Nytt utskick av både VA- & renhållningsfakturor 
och vattenavläsningskort
På grund av tekniskt fel kom avläsningskorten och en del räkningar fel, vi beklagar detta. Nu skickar vi ut nya VA- & 
renhållningsfakturor och vattenavläsningskort. Dessa har en annan färg och skall användas i stället för dem som redan 
kommit. Information om avläsningar och ev felaktiga fakturor medföljer kommer med det nya utskicket.
Ny förfallodag för fakturorna är 2007-10-10.

För mer information ring kundtjänst Driftkontoret på tfn 
0303-33 02 91 alt 33 01 08. Museérna i Ale

Repslagarmuseet
Öppet Ons-Sön 12-15

2/9-2/10 Sparsmakat - Enar Larsson 
7/10-6/11 In Natura 2007 - Surte Fotoklubb 

11/11-15/12 Betong - Annelie Östman 

15/9 Repslagardagen
1-2/11 Höstlovsverksamhet

1/12 Julmarknad

Glasbruksmuseet
Öppet Ons-Sön 12-15

1/9-14/10 Aamuilma - 4 kvinnliga konstnärer 
20/10-25/11 Min Inre Skärgård - Anita Steiner 

22/9-4/11 Skolan i Surte förr - bilder o berättelser

2/9 Matsvampens Dag 
16/9 Tillsammans gör vi ett konstverk-workshop 

29/10 Anita Steiner föreläser 
31-31/10 Höstlovsverksamhet

Tisdagar jämn vecka fr o m 4/9 Brodericafé 
Tisdagar ojämn vecka fr o m 11/9 Stickcafé 

Utställningar

Program

22007/2008ALE KOMMUNGUIDEmed föreningsregister

Fel nummer i Kommunguiden
I Kommunguiden står det tyvärr fel telefonnumer til Abf.
Rätt telefonnummer ska vara 0303-161 55.
Ale kommun ber om ursäkt för misstaget. 
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