
aktuellt från Ale kommun

på gång:

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

Ekoturism t o m 26 mars Repslagarmuseet

Samarr: SV, MiV

Glasbruksmuseet
Tor 3 april, kl 17
Entré: 60 kr, ungd 40 kr

Shirley Valentine
Willy Russells moderna 
klassiker om 
Shirley Valentine, en 
ensam kvinna som upp-
täcker att livet inte blivit 
som hon hade tänkt sig. 
Gunilla Vestin Wallin gör 
en döv Shirley, och 
Sylvia Rauan gör hennes 
inre röst och andra jag i 
en visuell och rytmisk 
föreställning som blandar
teckenspråk och talad svenska.
Riksteatern 

Samarr: ABF,
Teaterföreningen 
i Ale

Teatern, Ale gymnasium
Lör 5 april, kl 18.00
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr 
(scenpassrabatt)

Från Sound of music till 
Bohemian Rhapsody

Teatern 
Ale gymnasium
Sön 6 april, kl 18

Entré: 40 kr, 
ungd under 15 år
fri entré

Foto: Ulrika Olsson

Arr: Skepplanda 
Blåsorkester 
LARMET

Musik på museet
Dan (Viktor) Andersson 
sjunger Dan Andersson 
Dan Viktor Andersson har 
levt nära poeten 
Dan Andersson sen barns-
ben. Nu slängs silkesvan-
tarna som hans namnes 
texter hanterats med. 
Med sig har han, 
förutom gitarr och 
munspel, Petter Eriksson 
på bas. 

Foto: Martin Skoogh

     Tillsammans med körerna 
    Lerum Vocalis och Tonara 
   bjuder Skepplanda Blås-
  orkester LARMET på musik 
av bl.a. Richard Rodgers, 
Queen och Duke Ellington. 

Kom och jobba hos oss i sommar
Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten, rehab och 
hemsjukvården med följande kompetens/erfarenhet:

 - Undersköterskor
 - Leg sjuksköterskor
 - Personliga assistenter
 - Habiliteringspersonal
 - Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Du får en utbildning anpassad till ditt arbete
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. 

Mer information
Kontakta fl expoolen, telefon 0303-37 12 60. Fackliga representanter nås via växeln
telefon 0303-33 00 00.

Ansök nu
Du kan söka genom att fylla i en intressanmälan direkt på plats eller genom att söka via Ale kommuns hemsida, 
www.ale.se,  ”Jobba hos oss”.

Du är varmt välkommen att besöka vårt öppna hus 
och lämna in din intressanmälan till oss. Vi ses!

Bibliotekens påsktider 20-29/3 Påsklovserbjudande

Ale bibliotek, Nödinge
Skärtorsdag 08.30-15.00

21-24/3 Stängt
Tis-Tors  10.00-19.00

Fre 10.00-17.00
Lör 10.00-14.00

Älvängens bibliotek är stängt 20-24/3.

UNDER SKOLANS PÅSKLOV KAN DU 

HYRA TVÅ FILMER 
TILL PRISET AV EN 
PÅ BIBLIOTEKEN I ALE!

Glad Påsk

Välkomna till 

ÖPPET HUS
den 19 mars 
kl 14-18 på

Arbetsförmedlingen
i Nödinge

Ale kommun i samarbete med

Sörmossen
Återvinningscentral & miljöstation
Vi har helgöppet på återvinningscentralen, för alla 
er som börjat vårstäda, Påskafton 9-15. Däremot är det 
stängt under Långfredagen, Påskdagen och Annandag 
påsk. Våra normala öppettider är vardagar 7-15.45,
helgöppet lördagar 9-15 samt kvällsöppet tisdagar 16-19.
OBS! Glöm ej att ha det röda besökskortet väl synligt 
när ni anländer. 

Sophämtning
I samband med påskhelgen kan det bli vissa förskjutningar
av hämtningsdagar. För säkerhets skull:
Ställ ut kärlen 2 dagar före ordinarie hämtningsdag.

Återvinningsplatser
Vi vill rikta en uppmaning till er som slänger sopor och 
skräpar ned på våra återvinningsplatser. Sluta upp med 
att sabotera våra gemensamma ansträngningar att 
öka återvinningen och minska sopberget!
På återvinningsplatserna får endast 
återvinningsmaterial lämnas.

Renhållningen informerar inför Påskhelgen

Ring 0303-33 01 07, -08, -09 för ytterligare upplysningar.


