
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 04, 2008

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

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

Fart!

Hästen g1 - f1
En musikteater med FUB Ale.

Teatern, Ale gymnasium
Lör 26 jan, kl 17 & 19
Entré: 40 kr, medl. gratis

Samarr: FUB, 
Teaterför i Ale

En dansteatershow
på sportlovet. 
Sprall i benen. 
Fart i kroppen.
Ett - två - tre - NU!
Se upp i backen. 
Skynda långsamt.
Snabb i tanken. 
Akta, undan!
Klara - färdiga - SPRING!
Från 6 år. 
RegionteaterVäst

Medborgarhuset 
Alafors
Tis 12 feb 
Kl 11.30 & kl 13
Bilj: 30 kr  
fr o m 22 jan

OBS! DATUM

Foto: Anders Jirås

på gång:
Hantverka tillsammans ons Glasbruksmuseet

Jag minns mitt 50-tal t o m 21 feb Repslagarmuseet

Samarr: Teater-
föreningen i Ale

Vi behöver dig

Vi söker personal till vård och omsorgsarbete.
Kom till vår rekryteringsmässa på arbetsförmedlingen 
Nödinge Torg, den 29 januari kl 14-18.

På plats träffar du arbetsgivare från: Ale kommun 
Vård- och omsorg, Flexpoolen, Lilla Edets kommun och 
Solhaga by. 

Kostenheten Lilla Edets kommun söker även kockar, 
kokerskor och ekonomibiträden.

På mässan kan du lämna in en intresseanmälan 
till oss direkt.

Rekryteringsmässa på arbetsförmedlingen, Nödinge torg, den 29 januari kl 14-18

Välkommen!

Vi vill göra det lätt och smidigt för dig att ta kontakt med 
oss i Ale kommun. Vi vill ge dig snabb hjälp på de frågor, 
funderingar och ärenden du har. Därför har vi skapat ett 
medborgarkontor. 

Det här hittar du hos oss 
 - Här hittar du kommunens broschyrer och 
  informationsmaterial 
 - Vi ger dig vägledning, stöd och information om 
  kommunens och samhällets service 
 - Vi upplyser om öppettider när det gäller 
  kommunens lokaler och anläggningar 
 - Vi har information om musikskolans verksamhet 
 - Här hittar du kommunens offi ciella anslagstavla 
 - Information om policy, bestämmelser med mera 
  inom olika områden 
 - Information om förtroendevalda

Vi anpassar oss efter dina behov
Personalen som arbetar på medborgarkontoret är väl 
insatta i kommunens verksamhet. Vårt mål är att ge dig den 
information du behöver. På sikt kommer vi att utveckla våra 
tjänster till dig. Avsikten är att utforma ett medborgarkontor 
som passar dina behov. Du är varmt välkommen till oss med 
dina synpunkter och idéer.

Ta gärna kontakt med oss
Ring gärna oss, skicka ett mail eller kom in och hälsa på.
Besöksadress: Ale torg nr 7 i Nödinge
Tfn 0303-330 000
Fax 0303-330 763
E-post: medborgarkontoret@ale.se

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag 
08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

I juli har vi öppet
Måndag – torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.30

Medborgarkontoret ger dig information

Sagostunder på Ale bibliotek

Tisdagar kl. 10.00
Start 5 februari

Ale bibliotek, Ale gymnasium
Välkommen!

Under december månad inträffade oroväckande många villainbott i Ale. Polisens 
hetaste tips för  att skydda din bostad och ditt bostadsområde från ovälkomna 
gäster är att tillsammans med grannarna bedriva grannsamverkan. Fler och fl er 
områden runt om i kommunen har insett fördelarna. Hur har ni det där du bor?

Vill du veta mer om grannsamverkan och hur man startar upp, kontakta 
kommunens Brott- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 0303-33 01 21.

Enkla sätt att få din bostad att se bebodd ut när du inte är hemma, är att:
• Ha timer på lampor/elljusstakar
• Be en granne tömma din brevlåda
• Låt saker stå framme på bordet så det ser ut som att du bara är borta en kort 
stund.
• Koppla rörelsedetektor till ytterbelysningen så det börjar lysa om någon rör 
sig i närheten.
• Ta bort insynsskydd. Buskar, plan och murar gynnar inbrottstjuven.

Fler bra tips hittar du på kommunens hemsida www.ale.se

Skydda dig mot inbrottsvågen

Ett annorlunda 
tänkande

Lotta Abrahamsson, lärare, föreläser om att 
växa upp med ADHD/Aspbergers syndrom. 

Tid: 6 februari kl 18-21

Plats: Ale gymnasiums teaterlokal

Pris: 50 kronor för en och 80 kronor för två. 

Förköp på Ale bibliotek i Nödinge.

Kristina Ekstrand, en av 
medarbetarna på
medborgarkontoret

Tom Henricson, Lotti Klug och 
Björn Ekman


