
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 07, 2008

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

Jag heter Ann-Marie 
Thunberg och arbetar som 
anhörigkonsulent i Ale 
kommun. Jag vill komma 
i kontakt med dig som är 
anhörig eller närstående till 
någon som behöver ditt stöd 
och din hjälp. Du kan vara 
make, maka, barn, barnbarn, 
nära vän eller granne. Jag 
hjälper dig med praktiska frågor, till exempel med ditt behov 
av hjälp eller avlösning. Jag visar vart du kan vända dig 
med olika frågor och hjälper dig att träffa andra i liknande 
situation. Jag vill veta vad som är viktigt för dig för att få 
vardagen att fungera och på vilket sätt jag kan underlätta för 
dig, för att inte situationen skall bli allt för tung. 

Kontakta gärna mig på tfn 0303-371 254 
eller 0737-73 12 54 eller besök mig på vård- och 
omsorgskontoret på Vikadamm.

Du som är anhörig till 
någon som behöver din hjälp

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

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

       18 feb 
Huvudbiblioteket

Expeditionsledaren och 
naturfotografen 
Annelie Utter, med mång-
årig erfarenhet av miljö-
medveten natur- och 
kulturturism världen över, 
berättar om hur vi kan 
resa på ett mer miljömed-
vetet sätt. 

Repslagarmuseet
Ons 5 mars, kl 19.00
Entré: 60 kr, ungd 40 kr

Biljett släppsläpp

Ale gymnasium 
lör 1 mars
kl 14.00
Bilj: 20 kr

Ekoturism 
från Arktis till Afrika

Ung och tjej 
på 50-talet

Glasbruksmuseet
Lör 8 mars, kl 13
Entré: 40 kr 
(årsbiljett gäller ej)

Samarr: Ale Fritid, 
SV, Vakna, AUR, 
Löftet

Samarr : Rådet för 
trygghet och hälsa, 
SV, Lärcentrum 
Komvux

Internationella 
Kvinnodagen fi ras med 
besök av etnolog 
Kerstin Gunnemark 
som berättar om unga 
fl ickors och kvinnors 
liv och drömmar för 
50 år sedan.

Samarr: ABF

50-talsdesign t o m 27 feb

50-talsliv t o m 9 mars

Ale gymnasium

Glasbruksmuseet

Ekoturism 24/2-26/3 Repslagarmuseet

Ann-Sofi e Jonsson, arbetar som 
hälsopedagog inom Frista Tag 
i Ale kommun. 

- Mitt arbete som 
hälsopedagog 
handlar om att 
påverka och inspi-
rera människor till 
att röra mer på sig 
och äta nyttigare. 
Genom att informera i tidningen och 
på webben hoppas jag på att hitta fl er 
kanaler till människor.

Vill du veta mer? Ring Ann-Sofi e 
Jonsson på tfn 0704-32 07 05 eller 
maila på ann-sofi e.jonsson@ale.se

Nytt år – nya möjligheter

Hälsoskolan del 4

Nytt år innebär också ofta nyårslöften. Du kanske hör till dem som lovat 

mer fysisk aktivitet och bättre matvanor? Snart inser man svårigheten med 

att ändra vanor. Det är lätt att lägga ribban lite för högt i startens entusiasm. 

Så tänk på att göra små förändringar utifrån din vardag och dina förutsätt-

ningar så är chansen att lyckas mycket större. Den bästa motionen är den vi 

faktiskt gör! 

Eftersom motivation och förutsättningar skiljer sig ganska mycket från per-

son till person så får ni här en lista på generella tips som du kan ha nytta av.

 • Ha positiv inställning och tänk på fördelarna

 • Lova dig själv och ingen annan – det är du som ska må bra

 • Välj en träningsform som du tycker om – huvudsaken är att du rör dig

 • Ha realistiska mål - tänk på dina förutsättningar

 • Överdriv inte utan gör små förändringar

 • Resultaten kommer inte över en natt så ha tålamod

Kommunfullmäktige
sammanträder
Tid: Måndagen den 25 februari kl 17:00 

Plats: Medborgarhuset i Alafors

GR:s Rådslag 4 ”uthållig tillväxt - mål och 
strategier med fokus på hållbar regional struktur” 
kommer att ske mellan 17:00-19:30. Därefter följer 
kommunfullmäktiges ärendelista.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 

• Policy för intern kontroll

• Avtal mellan Ale-Surte BK och Ale kommun 
 angående fi nansiering av bandyhuset m.m.

• Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 
 AVBA 2008

Komplett föredragningslista fi nns på 
kommunstyrelsens förvaltning, tfn 0303-33 03 60 och 
på www.ale.se. Kommunfullmäktiges sammanträden 
är öppna för allmänheten, du är välkommen att 
närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-
Kungälvs Närradioförening direktsänder 
alla kommunfullmäktiges 
sammanträden.
Observera att sammanträdet 
börjar redan kl 17:00.

Välkommen!
Inga-Lill Andersson
Kommunfullmäktiges 
ordförande

V�rd- och omsorgsf˛rvaltningen s˛ker

ENHETSCHEF
till familjer�tts- och familjehems-
enheten

L�s mer p� v�r hemsida www.ale.se
under rubriken �Lediga jobb�.

Konsumentrådgivning
Du får veta mer om konsumentfrågor
av konsumnetvägledare Tomas Bergenstrand, 
Konsument Göteborg

Medborgarhuset i Alafors
27 februari kl 14.00

Rättvisemärkt kaffe serveras efteråt.  

Välkommen.

www.ale.se


