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OBS! sista ansökningsdag ändrad till 22 okt

För upplysningar och erhållande av ansök-
ningsblanketter kontakta 
Utbildnings- och kulturförvaltningen, 
Ove Ringsby, tel 0303- 33 02 18.

Blanketter kan hämtas på www.ale.se/kultur/
kultur/kulturverket/kulturstipendium.

Ale kommuns Ale kommuns 
kulturstipendium 2007kulturstipendium 2007

Ansökan insändes till:
Ale kommun
Utbildnings- och kulturfötvaltningen
Ove Ringsby
449 80 Alafors

Utbildning till lokalvårdare (10 veckor)
Nu erbjuds du som är flyk-
ting/invandrare att gå en kurs 
till lokalvårdare. Kursen är på 
heltid, håller på i 10 veckor 
och ger certifiering enligt SRYs 
yrkesbevis. Kursen startar 31 
oktober och avslutas med SRY- 
test 17 januari 2008.

• Språknivå: Godkänd i Sfi 
nivå C
•  Teoriundervisning med 

förstärkt språkstöd en dag i 
veckan. 

•  Yrkesbaserat lärande fyra da-
gar per vecka på arbetsplats. 

Sista anmälningsdag är 19 
oktober 2007.
Har du frågor, ring Tage 
Lindström, projektledare på 
Komvux, tfn 0303-33 06 70.

Ale kommun delar årligen ut ett stipendium 
till enskilda personer, grupper, ideella organi-
sationer eller andra som på olika sätt gjort en 
aktiv insats för en bättre miljö i kommunen. 

Stipendiet, som är på 10 000 kronor, kan 
avse insatser för förbättring av såväl den yttre 
som den inre miljön, exempelvis naturvård, 
arbetsmiljö eller byggnadsvård.

Stipendiaten skavara bosatt, verksam eller 
på annat sätt ha nära anknytning till Ale kom-
mun. Stipendiet kan delas på flera stipen-
diater. Miljö- och byggnämnden är jury för 
stipendiet.

Ansökan om stipendiet eller förslag til
lämpliga kandidater skickas till Ale kommun, 
Miljö- och byggförvaltningen, 449 80 Alafors, 
eller till britt-may.palmertz@ale.se, senast den 
23 oktober 2007.

Formulera motivering samt namnge före-
slagen kandidat/grupp inklusive adress. För-
slagsställarens namn, adress och telefon skall 
också redovisas.

Ytterligare upplysningar om stipendiet läm-
nas av nämndsekreterare Britt-May Palmertz 
0303-33 06 67 eller förvaltningschef  Ann-
Britt Svedberg, 0303-33 02 76.

Ale kommuns miljöstipendier 2007

Min Inre Skärgård

ANITA STEINER

Glasbruksmuseet i Surte
20 okt–25 nov 2007 

Invigning lördag 20 okt kl 13 

Månd 29 okt kl 19. 
Bilder och böcker och bilderböcker 

Föreläsning och visning av utställningen 
Entré 60:- Samarr ABF 

Utställningen genomförs i samarbete med 
Ale Kommunala Konstförening 

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

LEADER+
Du som är föreningsledare, företagare eller från offentliga sektorn är 
välkommen ett möte om hur Leader+ ska formas i Ale.

Tid: Torsdagen den 25 oktober kl 18.30 - 21.00
Plats: Ale Gymnasium

Leader+ är ett av EU:s gemenskapsinitiativ och ska främja utveckling på landsbygden. Med 
utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ ska Leader+ stödja nyskapande 
metoder för utveckling och förnyelse.

Under kvällen får du möta Carin Alfredsson som är verksamhetsledare för Leader området 
Kärnan i Vara och Åsa Käck från hushållningsällskapet.

Kvällens program
• Senast nytt från Ale kommun, Jan Skog, oppositionsråd
• Utveckling genom EU-programmet Leader+

Välkommen med din anmälan till Thomas Sundsmyr, thomas.sundsmyr@ale.se 
eller 0303- 330 935, 0704-320 935, senast måndag den 22 oktober.

AleRehab informerar
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har 
öppet för hjälpmedelsutprovning inför 
operationer och/eller andra medicinska 
hjälpmedelsbehov. 
Vi ombesörjer även utlämning och 
förskrivning av dessa.
måndagar 13.00-14.00
tisdagar    16.00-18.00
Besöksavgift  80kr frikort gäller.

Mindre reparationer samt bedömning av 
övriga fel utföres av servicetekniker på 
Vikadamm, måndagar 13.00-14.00

Besöksadress
Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen

Boka gärna tid på telefonnummer 
0303- 33 05 87 eller 33 07 00, 
det går också bra att komma direkt till oss.


