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Det händer i Ale kommun Utgivningsvecka 16

Möte i kommunfullmäktige
Tid: 18:30

Plats:  Medborgarhuset i Alafors 

• Handelsanalys Ale kommun 2008 - Magnus Kroon från 
Svensk handel informerar

• Förvärv av fastigheterna Nol 2:8 och 13:1 inom Ale höjd
• Bostadsförsörjningsprogram 2008-2015
• Ale kommuns tillsynsansvar gällande detaljhandel med 

nikotinmedel
• Svar på motioner
- från Centerpartiet om framtagande av livsmedelspolicy
- från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om kameraö-

vervakning av kommunens anläggningar
- från Moderaterna om översyn av budgetprocesserna

Komplett föredragningslista finns på Kommunstyrelsens 
förvaltning, tfn 0303-33 03 60, och på www.ale.se. Kommun-
fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, du 
är välkommen att närvara. Du kan även lyssna på närradion. 
Ale-Kungälvs Närradioförening direktsänder alla kommunfull-
mäktiges sammanträden. 

Välkommen! 
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Ta tag i din framtid
Öka dina möjligheter 
och bredda dina alternativ

Vi på Lärcentrum Komvux Ale öppnar dina vägar.  
Sök våra kurser och utbildningar nu!

Lärcentrum Komvux i Ale erbjuder dig intressanta kurser och 
vidareutbildningar. Du som behöver läsa in gymnasiekom-
petens, som vill ha behörighet till studier på högskolenivå 
eller som vill gå en av våra yrkesutbildningar till exempel 
friskvårdsterapeut är varmt välkommen till oss.  Sista ansök-
ningsdag är onsdagen den 15 maj.

Vi hjälper dig med dina framtidsplaner
Du har alltid möjlighet att tillsammans med vår studie- och 
yrkesvägledare, Kenneth Widell samtala runt dina framtids-
planer i ett vägledningssamtal. Ring expeditionen för att 
boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:
• Svenska, från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B
• Svenska som andraspråk, från grundläggande nivå till 

gymnasial nivå A, B
• Samhällskunskap, från grundläggande nivå till gymnasial 

nivå A, B
• Engelska, från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

• Matematik, från grundläggande nivå till gymnasial nivå 
A, B, C, D, E

• Biologi, gymnasial nivå A, B
• Kemi, gymnasial nivå A, B
• Fysik, gymnasial nivå A, B
• Datorkunskap, gymnasial nivå 
• Naturkunskap, gymnasial nivå A, B

Kontakta oss
Ring vår expedition på tfn 0303-330 341, 330 358, eller kon-
takta vår studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell, på tfn 
0303-330 139. Ansökningsblanketten hittar du på vår webb-
sida, www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Dashne Ahmed, 21 år

Studerar: engelska, svenska 
och naturkunskap

Mål: Studera till personal-
vetare

”Komvux i Nödinge har ett 
väldigt gott rykte, jag flyttade 
till Ale kommun från Göteborg 
bara för att studera här. ”

Linda Lundin, 21 år, 

Studerar: samhäll, svenska 
och naturkunskap

Mål: Studera till socionom 
utomlands

”Jag har fått bättre självförtro-
ende genom mina studier på 
Komvux ”

Schewan Fattah, 22 år

Studerar: engelska, matte och 
naturkunskap

Mål: Studera till  civilekonom

”Komvux har gjort mig studie-
motiverad. Jag var skoltrött på 
gymnasiet men tack vare Kom-
vux har jag fått en ny chans. ”

Tobias Saarijärvi, 22 år

Studerar: engelska, matte, 
svenska och naturkunskap

Mål: Studera till nätverkstek-
niker

”Vissa tycker att det är mindre 
bra att läsa på Komvux men det 
är ju helt fel, istället är det ju nå-
got som hjälper en framåt. Jag 
hoppas att fler kan förstå det. ”

Bli kontaktfamilj 
Kan din familj ta emot ett eller flera 
barn? Ale kommun har för närva-
rande stort behov av familjehem och 
kontaktfamiljer. Vi söker stabila och 
engagerade familjer med erfarenhet 
av egna eller andras barn. Just nu 
söker vi familjehem för en 11-årig 
flicka och familjehem för ett syskon-
par 5 och 6 år gamla. Handledning 
och utbildning erbjuds kontinuerligt. 
Ersättning utgår. 

Vill du veta mer, ring eller skriv till Mona Karlsson, familje-
hemssekreterare, tfn 0303-330 120 eller 0704-320120, maila 
till mona.karlsson@ale.se.

Du som tänker på miljön
Då är biblioteket något för dig. Dela din favoritbok med 
andra, istället för att köpa en var.

Hälsningar, biblioteken i Ale kommun

Vi söker en enhetschef
Vill du leda daglig verksamhet? Vi söker en enhetschef till 
daglig verksamhet och ett gruppboende. Arbetet är ett spän-
nande uppdrag för dig som är erfaren ledare och vill utveckla 
funktionshinderområdet som befinner sig i en förändrings-
process.  

Läs mer på vår www.ale.se under rubriken ”Jobba hos oss”.

Vi studerar på Komvux! Läs mer om Dashne, Linda, Schewan och Tobias på www.ale.se/komvux 


