
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 09, 2008

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

på gång:

Jag minns mitt 50-tal t o m 9 mars

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

       

50-talsliv t o m 9 mars Glasbruksmuseet

Ekoturism t o m 26/3 Repslagarmuseet

Ale gymnasium

Expeditionsledare och naturfotograf 
Annelie Utter berättar.

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

Ekoturism 
från Arktis till Afrika Samarr : SV, Rådet 

för trygghet och 
hälsa, Lärcentrum 
Komvux

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

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

ung och tjejung och tjej
på 50-taletpå 50-talet

Föreläsning med etnolog
kerstin gunnemarkkerstin gunnemark

Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 8 mars, kl 13.00
Entré: 40 kr (årsbiljett gäller ej)

Glasbruksmuseet, Surte
Öppet ons - sön 12 - 15
Kvarnvägen 6   Tel 0303 - 33 01 06

Jobba hos oss i sommar
Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten, rehab och hemsjukvården.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet:

 - Undersköterskor
 - Leg sjuksköterskor
 - Personliga assistenter

Vi har en 24-timmarsverksamhet. Oftast handlar det om både dagar, kvällar och helger, men du kan också arbeta natt. För 
att ge dig en bra start får du en introduktion och utbildning anpassad till ditt arbete.
Förutom ovanstående kompetens/erfarenhet förutsätter vi att du är en ansvarsfull och fl exibel person som fyllt 18 år. Det 
är bra om du har körkort då många av uppdragen kräver det. Mångfald i organisationen ser vi som en framgångfaktor. 

Kontakta oss
Flexpoolen, telefon 0303-37 12 60. Fackliga representanter nås via växeln telefon 0303-33 00 00.

Ansök nu
Senaste ansökningsdag 2008-03-15. Tjänsterna går enbart att söka via Offentliga jobb.
Se Ale kommuns hemsida ”Jobba hos oss”.

Ta chansen och ställ en fråga, ge ett förslag eller berätta hur du vill 
att Ale kommun ska förändras. I frågepanelen fi nns alla politiska 

partier i Ale kommun representerade. Du hittar frågepanelen på 
www.ale.se Det är vi som svarar och tar emot dina funderingar:

Fråga politikerna

- Habiliteringspersonal
- Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Rose-Marie Fihn, 
folkpartiet

Börje Ohlsson, 
sverigedemokraterna

Ingmarie Torstensson, 
vänsterpartiet

Jan Skog, 
moderaterna

Sune Rydén, 
kristdemokraterna

Boel Holgersson, 
centerpartiet

Torbjörn Köre, 
miljöpartiet

Hasse Andersson, 
socialdemokraterna

Jan A Pressfeldt, 
aledemokraterna

Hur skapar man utrymme för sig själv och sina 
egna behov? Det kan vara allt från att hinna med på 
jobbet till att sköta sin egen kropp. Det kanske är 
dags att gå igenom livets alla pusselbitar och lägga 
dem på rätt plats. Att prioritera och få plats med 
det som ger livet mening är en konst som kräver 
träning. Ta först reda på de viktiga områdena i ditt 
liv. Kan det vara mer tid med familjen, egen utveck-
ling, bättre hälsa eller någonting annat? Kom ihåg 
att lägga de bitarna först. Tänk på att din livsstil 
idag bestämmer hur din kropp mår i framtiden. 

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

- Mitt arbete som hälsopedagog handlar 
om att påverka och inspirera människor 
till att röra mer på sig och äta nyttigare. 
Att må bra handlar mycket om att ta 
hand om sig själv. Sätt dig själv i första 
rummet, sluta prioritera bort dina egna 
behov. Många är alldeles för dåliga på 
det, speciellt kvinnor. Tänk på dig själv lite mer!

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

Livets pusselbitar

Hälsoskolan del 5


