
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 02, 2008

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

Ändrade öppettider, 
Älvängens bibliotek
Måndag 9.00-15.00
Tisdag 13.00-20.00
Onsdag Stängt
Torsdag 13.00-16.00
Fredag Stängt

Bokinkastet är stängt på grund av sabotage. Du kan 
ringa och låna om din bok om du inte hinner in på 
ordinarie öppettid. Tel. 0303-33 04 82

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

Jag minns 
mitt 50-tal

Hip-hopkväll med 
Mercies May, 
Gustav Moberg m fl 

Hantverka tillsammans 

Glasbruksmuseet
Onsdagar, kl 13 - 15, fr o m 16 jan
Ordinarie entré

Samarr: SV, 
Rådet för trygg-
het och hälsa

Vill du sticka, virka, snida... Ta med 
din hobby och inspireras av varandra. 

Repslagarmuseet
20 jan - 21 feb
Vernissage: 
Sön 20 jan, kl 13

Fotoutställning med 
kommuninvånarnas 
egna bilder. 

Teatern, Ale gymnasium 
Ons 23 jan, kl 19.00 
Entré: 60 kr, ungd 40 kr 

Ha koll på ditt tryck

Alafors
Start från Furustugan
måndagar och onsdagar 
kl. 9.00
14 januari - 18 juni, 

Nödinge
Start från Apoteket Alen 
tisdagar kl. 10.00
15 januari - 17 juni, 

Älvängen
Start från Apoteket 
Skeppet
torsdagar kl. 10.00
17 januari till 19 juni

Uppehåll: Påsk 
17-24 mars och 
Kristi himmelsfärd 28 
april-4 maj 

För information kontakta: 
Monica Stiller 0704-32 07 10 eller 0303-33 00 13 
E-post: monica.stiller@ale.se

Du som är medlem i SPF Alebygden eller i PRO Ale 
Norra är välkommen och kontrollera ditt blodtryck. 

Plats: Älvängens Aktivitetshus
Tid: Onsdagar 13-14 varannan vecka med start den 
16 januari.

Kontrollen kostar 20:-

Om det uppmätta trycket under en längre tid är 
onormalt uppmanas du att uppsöka vårdcentral. 
Att det sker är medlemmens eget ansvar.

För mer information, kontakta 
Birgitta Fréden, 0303-330 711 eller 0704-32 07 11 
eller maila på birgitta.freden@ale.se.

Så kommer du i form efter jul

Kom och gå med oss! 
- Vi går i alla väder
- Alla är välkomna 
- Behövs ingen föranmälan
- Vi fi kar tillsammans efter aktiviteten
- Aktiviteten är kostnadsfri

Här hittar du vilka tider som gäller

Kom och sticka med oss

Öppet broderi-och stickcafé med fritt 
skapande för alla

Tid: Onsdagar kl 13- 15 med start den 16 januari 
Plats: Glasbruksmuseet i Surte
För mer information, kontakta Birgitta Fredén på tfn 
0303-33 07 11
Ingen föranmälan krävs

Bli kontaktperson 
Vi söker en kontaktperson åt en person med 
funktionshinder i Ale kommun.

Som kontaktperson är du en god vän och länk ut i 
samhället.  En person som man kan göra trevliga saker 
med, prata och känna stöd ifrån.

Att vara kontaktperson innebär att du är ett stöd 
för en annan människa och har ett engagemang och 
intresse att dela din fritid med en person som har ett 
funktionshinder. Lära känna en människa i en annan 
situation och ta del av deras verklighet. Vad man gör 
tillsammans utgår från personens egna önskemål. Ni 
planerar era aktiviteter tillsammans, utgår från era 
intressen och eventuella begränsningar. Det kan vara 
att han/hon vill börja med en fritidsaktivitet, smakråd 
vid klädinköp, gå på bio, promenera eller ta en fi ka 
tillsammans. Det är vanligt att man träffas någon gång 
per månad och att man hörs av via telefon mellan 
träffarna.

Det är ett uppdrag som du gör på din fritid. Du får 
arvode och viss omkostnadsersättning för dina insatser.

För mer information, kontakta Sofi a Wirdmo, 
enhetschef på handikappomsorgen, tfn 0303-33 02 40 
eller e-post sofi a.wirdmo@ale.se


