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Du som behöver läsa in grundskolekompetens eller 
gymnasiekompetens, vill ha behörighet till studier 
på högskolenivå eller vill gå en av våra yrkesutbild-

• Astronomi
• SFI – svenska för invandrare
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Samhällskunskap
• Engelska 
• Spanska steg 1

• Religion A
• Historia A
• Matematik
• Naturvetenskaplig orienterings-

kurs
• Naturkunskap
• Biologi

För mer information
Ring vår expedition på tfn 0303 33 03 58 eller kontakta 
vår studievägledare på tfn 0303 33 01 39. 
Ansökningsblankett hittar du på vår ale.se/komvux. 

Se teatern Glasmenageriet, med bland andra Nina 
Gunke, Ale gymnasium den 19 nov kl 19.00

Besök ett evenemang i Ale

Medborgarceremoni
Du som blev svensk medborgare under 2007 är inbjuden 
till en ceremoni måndagen den 15 december kl 18:00 i 
medborgarhuset i Alafors. 

För mer information och anmälan se inbjudan som snart 
kommer i din brevlåda. 

Snöröjning och halkbekämpning
Tekniska förvaltningen i Ale kommun sköter vinterväghåll-
ningen på kommunens gator och vägar. 

Utöver detta sköter kommunen gatorna för Bohus-Surte 
och Norra Nödinge vägförening enligt avtal. Första insat-
sen görs när snödjupet är 5 cm.

Vi prioriterar gator med busstrafik och branta backar, 
som plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram. 
Även huvudstråken på gång- och cykelnätet plogas i en 
första insats. 

Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar 
plogas efter att de prioriterade gatorna röjts färdigt. Detta 
gäller även gång- och cykelvägar som inte är huvudstråk. 

Sandning utförs efter slutförd plogning, förutom i de 
branta backar som ingår i backprogrammet.

Du som blev svensk medborgare under 2007 är 
välkommen till medborgarceremoni 

Nu är det dags att planera vårens studier

Sök till Komvux Ale

Kurspaket:
• Friskvårdsterapeut
• Förare entreprenadmaskiner

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

ningar – till exempel förare entreprenadmaskiner 
– är varmt välkommen till oss. Sista ansökningsda-
tum är den 30 november.

Kursutbud

ale.se/komvux

Glasmenageriet
En klassiker av Tennessee Williams. Drömmen om den 
leende familjen. Drömmen om den goda karriären. 
Drömmen om varje människas fria val. Medverkande 
är Christian Arin, Nina Gunke, Anna Rydén och Emil 
Forselius.
TEATERi i samarbete med Smålands Musik och Teater.
Plats: Teatern, Ale gymnasium
Tid: Onsdagen den 19 nov kl 19.00
För biljetter, ring huvudbiblioteket på tfn 0303 33 02 16.
Pris: 150 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar. 
Arrangör: Teaterföreningen i Ale, ABF

Musik på museet 
Titti Sjöblom och Ehrling 
Eliasson sjunger sånger för 
bevandrade. Förutom väl-
bekanta visor och schlagers 
utlovas en och annan låt 
från TIttis världsberömda 
mor Alice Babs repertoar.
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Torsdagen den 27 
november kl 17.00
Pris: 60 kr för vuxna och 
40 kr för ungdomar. 
Samarrangemang med SV och MiV

Sång, dans, musikal, film, drama och kör
Kom och se musikskolans elever uppträda!
Plats: Ale gymnasium
Tid: Tisdagen den 18 november kl 19.30

Andra Generationen – Konsert i juletid
Många såg dem i melodifestivalen 2008 där de deltog med 
bidraget ”Kebabpizza Slivovitza”. I samband med före-
ställningen delas Ale kommuns kulturstipendium ut. 
Plats: Ale gymnasium
Tid: Söndagen den 7 dec kl 18.00. För biljetter (förköp) 
ring huvudbiblioteket på tfn 0303 33 02 16. Pris: 120 
kr för vuxna och 80 kr för ungdomar. Biljetterna släpps 
fredagen den 14 nov.

”Håll kärleken levande” - eller när två, blir tre eller flera
C-O Evers, författare föreläser på ett underhållande sätt 
om kärleksrelationens utvecklingsresa. 
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Onsdagen den 19 november kl 08.30–21.30
Gratis för blivande/nyblivna föräldrar och föräldrar med 
barn i förskoleklass.

Risveden del tre
K-E Andersson och Bo Björklund presenterar den nya 
boken om Risveden. 
Plats: Kilanda skola
Tid: 16 nov kl 15.00
Vi serverar kaffe och kaka. Välkomna!

Musik på museet med 
Titti Sjöblom och Ehrling Elias-
son, torsdagen den 27 nov.


