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Lär dig babymassage
Babymassage fördjupar och stärker kontakten mellan dig 
och ditt barn och tränar er i lyhördhet för varandra samt
medverkar till att ge ditt barn en bra start i livet.
Under hösten erbjuder vi tre kurser med två tillfällen/vecka i 
tre veckor (totalt sex ggr).

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment 
och leds av legitimerad sjuksköterska och certifierad instruk-
tör för babymassage, Birgitta Liljeqvist. Lämplig ålder är cirka 
1–6 månader. Anmälan är senast en vecka före varje kurs 
startdatum. Alla kurser går på tisdagar och torsdagar och 
håller på mellan 12.00–13.30. Kursavgiften är 350 kr.

Kurs ett: Start 16 september
Plats: Älvängens Missionskyrka

Kurs två: Start 14 oktober
Plats: Bohus servicehus

Kurs tre: Start 11 november
Plats: Älvängens Missionskyrka

Så anmäler du dig
Ring Birgitta Liljeqvist på tfn 0704 61 08 41 eller maila till 
vast@bilda.nu Babymassagen är ett samarbete med studie-
förbundet Bilda, rådet för hälsa och trygghet och Älvängens 
missionskyrka.

Ale kommun satsar på föräldrautbildningar i folkhälsoar-
betet och bidrar med en viss del av kursavgiften. 

Brodera och sticka med oss
Kom till vårt broderi och stickkafé på Glasbruksmuseet. Vi 
ses onsdagar ojämna veckor kl 13.00–15.00 mellan den 3 
september och den 12 november. Ingen föranmälan krävs. 
       Varmt välkomna önskar rådet för hälsa och trygghet och 
studieförbundet vuxenskolan.

Fota ditt Ale
Skicka in dina bilder av Ale på temat, nära, nytänkande och 
naturligt – Ale kommuns nyckelord .

Det här kan du vinna
• Första pris: Fotoskrivare (värde ca 1 000 kr)
• Andra pris: Presentkort på Älvfoto (värde 500 kr)
• Tredje till tolftepris: T-shirtar från Ale kommun med 
  trycket ”Nära, Nytänkande, Naturligt”

Så här gör du
• Vi tar endast emot bilder i digital form – maila dina bilder 

till fototavlingen@ale.se. 
• Bilderna ska vara högupplösta, 300 dpi. Kontaktuppgifter 

ska lämnas med varje foto. 
• Till varje foto ska en berättelse om fototillfället framgå och 

en motivering till hur fotot beskriver något av nyckelorden, 
nära, nytänkande och naturligt.

Tävlingen pågår till och med den 5 september.  Du är 
varmt välkommen med dina bilder.

Trafiknyheter i Ales kollektivtrafik 
Turerna 406, 407, 434 och 435 måste förbeställas

Enligt tidtabell gäller anropsstyrda turer på linjerna 406, 407, 
434 och 435. Dessa turer måste förbeställas senast två tim-
mar innan avgång. Nya hållplatser som ingår i turer på linje 
406 är: Ranneberg, Baskanäs, Burhult, Pussen, Holmetången, 
Fjärhult och Älmhult. 

Lila Express får fler kvällsturer
Lila express har fått ny tidtabell med bland annat fler kvälls-
turer. Linjen trafikerar inte längre Hålanda och Getås. 

Linje 434 åker till och från Hålanda
Har återupptagit de turer till och från Hålanda som Lila Ex-
press inte längre kör. Några snabbturer till och från Göteborg 
på linje 434 är införda.

Inga garantier för anslutningar i Nödinge
Generellt garanteras inga anslutningar i Nödinge och 
Älvängen vardagar mellan kl 06.00–19.00. Detta på grund 
av alla arbeten som pågår utmed E45 och då väntetiderna 
annars kan bli långa vid alla störningar som uppstår.

För mer information kontakta Västtrafik kundservice, tfn 
0771 41 43 00, www.vasttrafik.se


