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Besök ett evenemang i Ale

Sagostund i juletid
Plats: Ale bibliotek, Nödinge
Tid: Fredagen den 5 december kl 10.0 och freda-
gen den 19 december kl 10.00.   
Vi läser julsagor och sjunger julsånger. Sagostun-
derna är för barn från 3 år

Andra Generationen – konsert i juletid
Plats: Ale gymnasium, teatern
Tid: Söndagen den 7 december kl 18.00
Biljetterna säljs på Ale bibliotek i Nödinge. 
Pris 120 kr, ungdomar 80 kr. Utdelning av Ale 
kommuns kulturstipendium. Medarr: ABF, Den 
mångkulturella föreningen i Ale, Hyresgästfören-
ingen – Södra Klöverstigen.

Kungörelse
Extra sammanträde i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har beslutat att ha ett extra sam-
manträde den 4 december kl 18.30 i Medborgarhuset, 
Alafors, för att behandla det bordlagda ärendet om 
Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utdebi-
tering för år 2009.

Handlingar och föredragningslista finns på 
kommunstyrelsens förvaltning, tfn 0303 33 03 60. 

Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på 
frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. 

Mötet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Inga-Lill Andersson, ordförande

Ale växer
nu är vi 27 306 Alebor!
Ale fortsätter att växa och har nu 27 306 invånare. 
Sedan årsskiftet 2007/2008 har vi ökat med 214 
invånare. Kommunen har ökat med cirka 0,8 procent 
vilket är den 6:e största befolkningsökningen i regio-
nen procentuellt.

Föräldrakurs COPE
– Lär dig tackla vardagen med barnen 
Välkommen till en föräldrakurs som anordnas av 
Ale kommun. Du får olika verktyg för att förstå och 
hantera ditt barns beteende. 

Det kan röra sig om hur man uppmuntrar och 
berömmer barn på ett medvetet sätt eller hur man 
förebygger och hanterar olika konflikter. 

Metoden heter COPE som betyder kommunal 
utbildning för föräldrar eller The Community Parent 
Education. Vi riktar oss till föräldrar till barn och 
unga 3–12 år i Surte och Bohus.

Vi börjar onsdagen 
16 jan och träffas 
sedan kl 17.30–19.30, 
tio gånger. Kursen är 
kostnadsfri för delta-
garna. 

Vi bjuder på något 
att äta för både barn 
och vuxna. Barn 3–9 
år erbjuds barnpass-

ning av ungdomar från gymnasiets barn- och fritids-
program. 

Anmälan skickas till: Birgitta Fredén, 449 80 
Alafors, e-post birgitta.freden@ale.se. Har du några 
frågor kan du ringa förskolechef  Karin Thorén, tfn 
0303 33 01 64 eller Birgitta Fredén tfn 0704 32 07 11.

Anhörigstödet i Ale
– Vill underlätta för 
dig som stöttar och 
vårdar anhöriga i 
vardagsbestyren. 
– Ska vara ett 
personligt stöd för 
att omsorgen om 
den närstående 
inte skall upplevas 
alltför betungande. 

Anhörigstödet kan 
utformas på många sätt 

bland annat genom:
• enskilda samtal för råd och stöd
• möjlighet att träffa andra i liknande situation
• trivselaktiviteter och föreläsningar (se annons 

om julmingel på Trollevik)
• avlösning/avlastning på olika sätt både i och 

utanför hemmet
Undrar över något? Är du i situationen där du har 

omsorg om någon anhörig och vill prata med någon 
om det? Har du synpunkter på det stöd som ges? 

Känner du någon som du tycker borde få lite av-
lastning? Du är välkomna att ringa till anhörigkonsu-
lent Ann-Marie Thunberg på tfn 0303 37 12 54 eller 
0737 73 12 54.

Boka Trollevik
Du som vill boka lokalen Trollevik, ring medborgar-
kontoret på tfn 0303 33 00 00.

Besök ett evenemang i Ale

Julutställning
Plats: Ale gymnasium
Tid: 7 december–12 januari
Miniutställning med Sanna Nilssons fåglar i sten-
gods och en och annan tomte.

Julmusik med symfoniorkester
Plats: Mimers hus, Kungälv
Tid: Måndagen den 8 dec kl 18.30
Unikt samarbete mellan Ale - Kungälvs musik och 
kulturskolor som framför julmusik med symfoni-
orkester. Entré 40 kr från 16 år. Förköp i receptio-
nen Mimers hus, tfn 0303 23 82 01.

Julkonsert i Starrkärr kyrka
Plats: Starrkärr kyrka
Tid: Torsdagen den 11 dec kl 19.00
Julkonsert i Starrkärr kyrka med sång- och stråke-
lever från Ale musikskola. 

Julmarknad
Plats: Glasbruksmuseet, Surte
Tid: Lördagen den 13 december, kl 11.00–15.00
Arr: Kulturföreningen Bruksongar 

Öppet hus på Ale Vikingagård
Tid: Söndagen den 7 december, kl 10.00–14.00
Plats: Vikingagården
Vi informerar om vårt nya byggnadsprojekt– Den 
stora Gilleshallen. Det finns även möjlighet att 
prova på lite olika vikingatida lekar och hantverk. 

Cafét serverar adventsvåfflor och smörgåsar med 
mera. Fri entré. 

Anhörigträff och julmingel på Trollevik
Plats: Trollevik
Tid: Måndagen den 15 dec kl 14.00–16.00
Du som i din vardag hjälper och stöder en äldre 
närstående är välkommen. Här kan anhöriga/när-
stående få möjlighet att träffa varandra men också 
personal inom äldreomsorgen. 

Det kommer att finnas möjlighet att träffa 
biståndsbedömare, kommunsjuksköterska, arbets-
terapeut, och sjukgymnast, logoped. Här kan du 
under informella former utbyta tankar och funde-
ringar, att ställa frågor och förhoppningsvis också 
få svar. 

Behöver du hjälp för att kunna komma ut? 
Någon som kommer för att hjälpa din närstående 
medan du går på träffen? Ring mig!

Vi kommer att bjuda på lite förtäring och behö-
ver därför få veta hur många som kommer.

Anmälan dig senast onsdagen den 10 december 
till Ann-Marie Thunberg på tfn 0303 37 12 54 eller 
0737 73 12 54

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

Ale kommuns befolkning växer

Ann-Marie Thunberg 
anhörigkonsulent i Ale

COPE - så förbättrar du relatio-
nen till dina barn


