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– VI VILL STIMULERA KULTURARBETARE i Ale kom-
mun. Genom stipendiet vill vi uppmuntra dem att 
fortsätta med sitt arbete, säger Michael Svensson, 
verksamhetschef för allmänkultur i Ale.

När juryn väljer ut stipendiater letar de efter det 
som sticker ut men också det som kommer att ha 
betydelse i nu och dåtid. 

– Vi är ute efter det som på något vis sätter ett 
kulturellt avtryck, säger Michael Svensson.

Så söker du kulturstipendiet 2008 
Stipendiet är på 30 000 kr och delas ut till en person eller organi-
sation för insatser inom kulturområdet. Stipendiet kan delas på 
flera stipendiater. Det delas ut till person eller organisation som är 

bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale. Kultursti-
pendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium. Skicka din 
ansökan eller förslag till stipendiat, tillsammans med eventuell 
dokumentation, till kommunen senast fredagen den 7 november. 

Nu är det dags att söka 

Ale kommuns 
kulturstipendium
2008 på 30 000 kr

FÖRFATTAREN BO BJÖRKLUND var en av de som mottog Ale 
kommuns kulturstipendium år 2007. Bo Björklund fick stipendiet 
för sitt engagemang i föreningen ”Bibliotekets vänner” och för 
sitt medverkande till böckerna om Risveden. Nu har Bo och hans 
medförfattare, Karl-Erik Andersson, gett ut den tredje boken 
om Risveden och därmed är, som Bo själv säger, triologin om 
Risveden avslutad.

Vad tycker du om Ale kommuns kulturstipendium?
– Det är ett bra sätt att uppmärksamma, inspirera och stimulera 
olika typer av konstnärskap i Ale kommun.

Namn: Bo Björklund. År: 68. Bor: Älvängen. Familj: Fru och två 
döttrar. Intressen: Arbetet med böckerna har tagit upp det mesta 
av min fritid.

MUSIKERN GUSTAV MOBERG var en av kulturstipendiaterna år 
2006. Pengarna använda han för en resa till USA där han spelade 
in en skiva med en amerikansk hip-hoppare. Gustav började spela
fiol när han var sex år. Sedan fortsatte han med trummor och 
nu spelar han gitarr. Just nu är han engagerad i olika dubb- och 
reggaeprojekt i Göteborg. Till våren hoppas han komma in på en 
musikutbildning i Kanada. Drömmen är att kunna leva på musik.

Vad tycker du om Ale kommuns kulturstipendium?
– Det är helt fantastiskt. Det ger oss kulturarbetare en chans att 
förverkliga oss själva. 

Namn: Gustav Moberg. År: 24. Bor: Biskopsgården i Göteborg, 
uppvuxen i Nödinge. Familj: Mamma, pappa och en syster
Intressen: Musik, ishockey och serietidningar.

Lär dig babymassage
Babymassage är ett sätt att fördjupa och stärka kontakten mellan 
dig och ditt barn, träna er i lyhördhet för varandra. Kursen är på 
sex tillfällen. Anmälan senast en vecka före kursstart. Avgiften är  
350 kr. Kursstart är tisdagen den 11 november kl 12.00–13.30 i 
Älvängens missionskyrka. För information och anmälan kontakta 
Birgitta Liljeqvist på tfn 0704 61 08 41.

Biblioteken i Ale
• Samtliga bibliotek i Ale är stängda måndagen den 3 november 

och måndagen den 10 november på grund av personalutbildning.
• Under höstlovet har Ale bibliotek i Nödinge följande öppet-

tider: måndag–torsdag 10.00–19.00, fredag 10.00–15.00, och 
lördag stängt.

• Fredagar kl 09.00 är det sagotstund på Älvängens bibliotek. 
Från tre år. Start fredagen den 7 november

Så blir dina barn pigga
Låt dig inspireras och lära mer om bra mat och fysisk aktivitet 
som passar barnen. Föreläsare är Ellinor Schütt och Martina 
Svensson, matkonsulter. Pris 50 kr. 
Tid: Onsdagen den 5 november kl 18.30–21.30
Plats: Ale gymnasium, teaterlokalen. 

Utbildning till kvalitetsansvarig
Jobbar du i byggbranschen? Utbilda dig till kvalitetsansvarig. Miljö- 
och byggförvaltningen erbjuder i samarbete med Byggutbildarna 
en grundkurs i kvalitetsansvar nivå E (enkel art). Det finns också 
möjlighet att tentera för nivå N/K (normal/komplicerad). 
Kursdagar: Heldag 20–21 nov och 4–5 dec.
Anmälan: Senast den 7 november, lokal meddelas i bekräftelsen
Mer information och anmälan: Håkan Jansson, Byggutbildar-
na, tfn 0702 29 18 05, Ulrika Nolåker, tfn 0737 73 11 48.
Kursinnehåll: Lagar och föreskrifter, kvalitetssäkring, miljöbal-
ken, konsumenttjänstlagen, bygg- installations- och kontrolltek-
nik och kontrollplaner.
Kostnad: 8 200 kr inklusive tentamen exklusive moms.

Bo Björklund, en av kulturstipendiaterna år 2007 Gustav Moberg, en av kulturstipendiaterna år 2006

Ring 0303 33 06 33 för mer information och ansökningsblan-
ketter. Blanketter hämtas på ale.se/kultur/kulturverket/kultur-
stipendium. Skicka ansökan till Ale kommun, Utbildnings- och 
kulturförvaltningen, Michael Svensson, 449 80 Alafors.

Presentation av Risveden del tre
Karl-Erik Andersson och Bo Björklund presenterar den tredje 
boken om Risveden. Kaffeservering.
Tid: Måndagen den 3 november kl 19.00
Plats: Skepplanda församlingshem
Tid: Onsdagen den 5 november kl 19.00
Plats: Hålanda bygdegård 
Tid: Söndagen den 16 november kl 15.00
Plats: Kilanda skola

Du som är senior – gå på seniorbio 
Se filmen Flyga drake i Medborgarhuset, Alafors, torsdagen den 
30 oktober, kl 14.00–16.00. Efteråt blir det kaffe på Björkliden.

Sök till Komvux våren 2009
Du som behöver läsa in grundskolekompetens eller gymnasie-
kompetens, vill ha behörighet till studier på högskolenivå eller vill 
gå en av våra yrkesutbildningar – till exempel förare entreprenad-
maskiner – är välkommen till oss.

Hos oss kan du studera:
• Astronomi
• SFI – svenska för invandrare
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Samhällskunskap
• Engelska 
• Spanska steg 1
• Religion A
• Historia A
• Matematik
• Naturvetenskaplig oriente-

ringskurs
• Naturkunskap

• Biologi
• Kemi
• Kemi i maten
• Fysik
• Datorkunskap
• Data för nybörjare
• Programhantering
• Högskoleprovet
• Särvux

Kurspaket:
• Friskvårdsterapeut
• Förare entreprenadmaskiner

Sista ansökningsdag: den 30 november 2008
Kontakta oss: Ring vår expedition på tfn 0303 33 03 58 eller 
kontakta vår studievägledare på tfn 0303 33 01 39. Ansöknings-
blankett hittar du på vår webbsida: ale.se/komvux. 

Sök Ale kommuns 
miljöstipendium
Ale kommun delar årligen ut ett sti-
pendium till enskilda personer, grup-
per, ideella organisationer med flera 
som på olika sätt gjort en aktiv insats 
för en bättre miljö i kommunen. 

Stipendiet, som för närvarande 
är på 10 000 kronor, kan avse insatser 
för förbättring av såväl den yttre som 
den inre miljön (till exempel natur-
vård, luftvård, vattenvård, arbetsmiljö 
och byggnadsvård med mera).

För att kunna få stipendiet måste 
stipendiaten vara bosatt, verksam eller på något annat sätt ha 
nära anknytning till Ale kommun. Stipendiet kan delas ut till flera 
stipendiater. 

Miljö- och byggnämnden är jury för stipendiet. Ansökan om 
stipendiet eller förslag på lämpliga kandidater lämnas senast den 
14 november till Miljö- och byggförvaltningen, 449 80 Alafors.

För mer information ring Lisbeth Sjöström, nämndsekreterare,                                                
tfn 0303 33 06 67, eller Ann-Britt Svedberg, förvaltningschef, 
tfn 0303 33 02 76. Till varje kandidat behöver vi en motivering, 
namn och adress. Förslagsställarens namn, adress och telefon ska 
också redovisas.

Mille grazie – tusen tack
… till alla er som på många olika sätt har medverkat i att göra 
vårt svensk-italienska ungdomsutbyte med La Nuova Famiglia så 
lyckat. Tack alla ni ungdomar som deltog i utbytet och som tog 
emot gästerna i era hem och på era arbetsplatser. 

Tack alla medarbetare och verksamheter i funktionshinderen-
heten som i alla faser i projektet har ställt upp med en entusiasm 
utöver det vanliga. 

Och tack alla ni frivilliga som bland annat har ställt upp som 
tolkar, värdar, guider och chaufförer. Tack FUB som bjöd gäs-
terna på aktiviteter och svensk festmat och tack Liseberg som har 
bjudit alla deltagare i utbytet på inträde och åkpass. 

Tack till alla politiker och tjänstemän som deltog i utbytet. 
Vård- och omsorgsförvaltningen

Sök Ale kommuns miljö-
stipendium på 10 000 kr


