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Fixartjänster för dig över 65 år
– vi hjälper dig kostnadsfritt
Om du är över 65 år och behöver hjälp för att und-
vika fallolyckor ring fixartjänster på 0303 33 01 24.

Vi hjälper till med att byta gardiner, glödlampor, 
byta batteri i brandvarnare, hämta saker från höga 
skåp, vind eller källare med mera.

Tjänsterna är kostnadsfria men materialet bekostas 
av dig själv. För mer information ring 0303 33 01 24. 

Föreläsning på Skepplanda bibliotek: 
Elvagrimmarna, de grymma vid älven
Var vi göter eller norrmän eller elvagrimmar? Vad 
säger sagorna om elvagrimmarna och Starkodder? 
Vi kommer också att få höra om de senaste färska 
fynden utmed Grönån och Göta älv. Martin Skog-
lund berättar. Fika/inträde kostar 40 kr.
Plats: Skepplanda bibliotek
Tid: Tisdag 25 november 19.00
Samarr: Bibliotekets vänner i norra Ale

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: Tor 27 nov kl 17.00. 
Biljetterna kostar 60 kr för 
vuxna och 40 kr för ungdomar. 
Samarr: SV och MiV.

Orientalisk afton med libanesisk meza
Libanesisk meza hela kvällen. Det bjuds på mag-
dansshow och levande arabisk musik. 
Plats: Folket hus i Nol kl 20.00
Tid: Lördagen den 29 nov
Biljetterna (endast förköp) kostar 250 kr för vuxna. 
150 kr för barn under 15 år. För mer information, 
ring tfn 031 98 24 00 eller 0703 10 86 87.
Samarr: Den mångkulturella föreningen i Ale, ABF.

Julutställning på Ale gymnasium
Kom till Ale gymnasium och se en miniutställning 
med Sanna Nilssons fåglar i stengods och en och 
annan tomte.
Plats: Ale gymnasium
Tid: Söndagen den 7 dec till måndagen den 12 jan

Pågående utställning: Green woodworking på 
Repslagarmuseet till och med 14 december.

Matilda Svensson har ska-
pat snurrplattor med figurer 
på. Figurerna föreställer 
olika djur och annat som 
Matilda har hämtat från sin 
barndom. 
– Konstverket speglar mig. 

Jag gillar att leka och bygga 
saker. 

Oscar Gard Montán har skapat superhjältar i kera-
mik. Oscar menar att superhjältarna är vår tids gudar. 
– Förr trodde man på asar och gudar, nu är det super-
hjältar som gäller, säger Oscar. 

 Oscar tycker om att bygga tredimensionellt och vill 
fortsätta bygga figurer, fast större. 

Margit Brundin åkte hem till sitt föräldrahem i Skå-
ne för ett tag sen. Där såg hon en räv som var sjuk i 
skabb. En bonde kom dit och sköt den. Händelsen 
har påverkat Margit och ligger till grund för konstver-

 En utställning du inte får missa

– masterpieces på Glasbruksmuseet
JUST NU PÅGÅR utställningen ”Masterpieces” på 
Glasbruksmuseet i Surte. Tolv elever på master-
programmet på HDK, Högskolan för design och 
konst, visar sina arbeten. Konstverken är personliga 

tolkningar av omvärlden och samtiden. Eleverna har 
arbetat med textil, keramik och smyckekonst. Du 
kan se allt från samhällskritiska broderier till super-
hjältar i skulptur och smycken av nylonstrumpor. 

ket hon skapat.
– Nätet beskriver rävens 

sjukdom, skabb. Den håller 
räven fången. Vid varje räv 
finns ett tänt ljus. Ljuset 
står för livsgnistan som 
ändå finns hos räven, säger 
Margit. 

Malin Lövgren arbetar 
med smyckeskonst och har skapat konstverket ”Syn-
lig sinnlighet”. Konstverket består av halsband av 
nylonstrumpor och pärlor av porslin. 

– Jag gillar att överraska. Halsbanden ser tunga ut 
men i själva verket väger de ingenting, säger Malin.

Se utställningen Masterpieces
Plats: Glasbruksmuseet i Surte
Tid: Tis, ons, sön kl 13.00–16.00, tor 16.00–19.00
Utställningsperiod: Till och med 30 nov 2008

TOLV STUDENTER FRÅN HDK ställer ut på Glasbruksmuseet 1. Smycken i nylonstrumpor och pärlor av glas av Malin Lövgren 
2. Rävar fångade i nät av Margit Brundin 3. Superhjältar av Oscar Gard Montán. 4. Figuerer som snurrar av Matilda Svensson

1 2

3 4

Titti Sjöblom och Ehrling
Eliasson sjunger på Glas-
bruksmuseet  den 27 nov

Matilda Svensson läser 
inriktning keramik.

Margit Brundin har skapat 
rävar i keramik.

Möte i fullmäktige
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Måndagen den 24 nov kl 18.30
•  Motion från Robert Hurtig och Jan A Pressfeldt 

(ad) om att återbetala felaktiga bygglovsavgifter
•  Motion från Markus Larsson (m) om miljöbil som 

förmånsbil
•  Motion från Torbjörn Köre (mp) och Åsa Kasimir 

Klemedtsson (mp) om skolskjuts
•  Motion från Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) 

och Roland Wall (c) om neutrala skolskjutsar
•  Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utde-

bitering för år 2009
• Generell borgen AB Alebyggen 2009
•  Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 

enligt plan- och bygglagen
•  Förändring i taxan för förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg
•  Rapportering av ortsutvecklingsmötena 
Föredragningslista finns på kommunstyrelsens för-
valtning, 0303 33 03 60. Mötet är öppet för allmän-
heten. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder. 
Välkommen! Inga-Lill Andersson, ordförandeFixarna hjälper dig som är över 65 år att byta gardiner.

Besök ett evenemang i Ale


