
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 45, 2007

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

pågående utställningar:

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

Min inre skärgård t o m 25 nov Glasbruksmuseet

Betong t o m 15 dec Repslagarmuseet

Brodericafe
Glasbruksmuseet 
tis 13 nov, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Ale gymnasium
ons 14 nov, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr 

Traffi cking 
- du är såld!
Jonas Flinck, Göteborgs 
Stads Prostitutionsgrupp, 
pratar om människo-
handel för sexuella 
ändamål. 

           Samarr: 
Rådet för trygg-
het och hälsa, 
SV, Lärcentrum 
Komvux, Kvinno-
jouren

voff!
Teater för de allra, allra minsta!
Det handlar om en liten 
hund. Voff!  Sånger, rim 
och rytmer. En liten pjäs 
om stora känslor med 
Ögonblicksteatern. 
För bebisar 5 – 12 mån.

Ale gymnasium
tor 15 nov, kl 10
Bilj: 
40 kr för bebis + förälder  

Samarr: Teater
-föreningen i Ale

foto: 
Madelene Edlund

Teatern, Ale gymnasium
sön 2 dec, kl 18
Bilj: 150 kr, ungd 100 kr
fr o m 12 nov

Lena Willemark, riksspelman, jazz-
artist och mångsidig sångerska, 
stadigt förankrad i folkmusiken, med 
ett uttryck som inte låter sig 
begränsas av genreetiketter.  
Ackompanjerad av pianisten 
Elise Einarsdotter. 
Julsånger med 
Nya Motettensemblen. 
I samband med föreställningen 
utdelas Ale kommuns 
kulturstipendium.

Världens bästa Astrid

Astrid brydde sig...

Förskolor/skolor har byggt och ritat 
med inspiration från Astrid Lindgrens
berättelser.
Ale gymnasium, 10 - 25 nov

Miniutställning om Astrid Lindgren 
som opinionsbildare.

Ale gymnasium, 10 - 25 nov

Lena Willemark 
- Konsert i juletid

Samarr: ABF 

Från och med 2008-01-07 börjar en ny 
busslinje att gå mellan Nödinge centrum och 
Vimmersjön. Ändhållplats vid Vimmersjön 
blir för de fl esta turerna Dammekärrsvägen, 
men några turer kommer på morgonen och 
eftermiddagen att förlängas till Bönabo och 
Sandsjödal. Linjen kommer att trafi keras 
måndag - fredag med 1⁄2-timmestrafi k på 
morgon och eftermiddag samt däremellan en 
gång per timme.

På vägen upp till Dammekärrsvägen kommer 
stopp att ske på hållplatserna Gulklövergatan, 
Börsagårdsvägen, Gamla Kilandavägen 
(placerad på Norra Kilandavägen precis 
före korsningen med Gamla Kilandavägen) 
och Vimmersjön (nedanför Spejarestigen). 
Hållplatserna kommer att markeras ut med 
hållplatsskyltar under december.

I och med detta kommer vi under 
vecka 45 att dra igång arbetet med att 
bygga en bussvändslinga med på- och 
avstigningsmöjlighet vid Dammekärrsvägen. 
Arbetet kommer att färdigställas under 
december. Övriga hållplatser kommer, om 
behov fi nns, att förbättras och eventuellt 
byggas om under 2008.

Kontaktperson busslinje: 
Karin Blechingberg 0303-330 712
byggnation: Carita Sandros 0303-330 312

Ny busslinje mellanNy busslinje mellan 
Nödinge centrumNödinge centrum 
och Vimmersjönoch Vimmersjön

Kvinnan
i Norden
Kura skymning 
på biblioteken

I år läser vi högt ur Kristin 
Lavransdotter av Sigrid Undset
Måndag 12 november Kl. 19.00

Fika serveras!

Huvudbiblioteket i Nödinge
Personalen tipsar om kvinnoskildringar.

Älvängens bibliotek
Nordiska folkhögskolans viselever 
kommer och förgyller kvällen 
med nordiska visor. 
Försäljning av gallrade böcker.

Skepplanda bibliotek
Kom och njut i sterarinljusens sken.

Välkomna!

Vägledningssamtal
I år ger vi dig som planerar att börja studera våren 2008 möjlighet att ha 
ett vägledningssamtal först. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare 
gör ni upp en personlig studieplan som passar just dig. 
Ring expeditionen för att boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:

Svenska 
Svenska som andraspråk
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B 

Engelska
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Matematik
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B, C, D, E

Samhällskunskap
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Naturkunskap
gymnasial nivå A, B

Biologi
gymnasial nivå A, B

Kemi
gymnasial nivå A, B

Fysik 
gymnasial nivå A, B

Datorkunskap
gymnasial nivå

Populärvetenskap
gymnasial nivå

www.ale.se/komvux

För information om studiepoäng och eventuella förkunskapskrav, kontakta vår expedition.

Studera vid Lärcentrum Komvux
Vårtermin 2008: 14 januari – 30 maj

Behörighet till ingenjörsstudier via Teknisk bastermin
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi en teknisk termin. Den riktar sig till dig som 

behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier.

Förkunskaper: Ma C och Fy A. Se Internet: www.studera.nu för eventuella restplatser..

Yrkesutbildningar för vuxna
Se Internet: www.grvuxenutbildning.com för information om yrkesutbildningar. 

OBS! Sista ansökningsdag för GR yrkesutbildningar är 15 november.

SFI – svenska för invandrare
För information vänd dig till expeditionen.

Särvux
Särvux vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och funktionshinder. 

De studerande ska få kunskaper för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Kontakt och information
Expedition 0303-330 341, 330 358

Studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell 

0303-330 139

Ansökningsblankett: skriv ut en från vår webbsida,  

www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Sista 

ansökningsdag 

inför våren 2008  är 

30 
november


