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Promenad/stavgång
Alafors
Start från Furulundsparken
Måndagar och onsdagar kl 09.00 
12 januari–17 juni

Nödinge 
Start från Apoteket Alen
Tisdagar kl 10.00 
13 januari–16 juni

Älvängen 
Start från Apoteket Skeppet
Torsdagar kl 10.00 
15 januari–18 juni

Föranmälan behövs inte. Aktiviteten 
är kostnadsfri. Mer information får 
du av Monica Stiller på 0704 32 07 10, 
e-post monica.stiller@ale.se.

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Tid: Måndagen den 26 januari kl 18.30
Plats: Medborgarhuset, Alafors

Under sammanträdet behandlar kom-
munfullmäktige bland annat följande 
ärenden:
•  Svar på motion från Åsa Kasimir-

Klemedtsson (mp) om bränslet i 
kommunens dieselfordon

•  Avtal med Migrationsverket angåen-
de mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn

Kommunfullmäktiges sammanträ-
den från den 24 nov och den 15 dec 
2008 har blivit överklagade. Därför 
tas bland annat följande ärenden från 
föregående möten upp en gång till: 
• Generell borgen AB Alebyggen 2009
•  Taxa för miljö- och byggnämndens 

verksamhet enl plan- och bygglagen
•  Förändring i taxan för förskoleverk-

samhet och skolbarnsomsorg

En komplett föredragningslista finns 
på kommun styrelsens förvaltning, 
0303 33 03 60 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direkt-
sänder på frekvenserna 91,4 och 95,4 
MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande

Ale kommun, Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge, tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se, www.ale.se

Lär dig babymassage
Babymassage är ett sätt att 
fördjupa och stärka kontakten 
mellan dig och ditt barn.

Under våren 2009 erbjuder vi 
kurser med två tillfälle per vecka i tre 
veckor, totalt sex gånger

17 januari kl 10.00–14.00. Vi berättar om våra program 
samt lärlings-, bandy-, fotbolls- och musikutbildningarna!

öppet hus
alegymnasium.ale.se

Välkommen till Ale gymnasium på

Kursen leds av Birgitta Liljeqvist 
som är legitimerad sjuksköterska och 
certifierad instruktör för babymassage. 
Lämplig ålder är cirka 1–6 månader.

Anmälan är senast en vecka före 
varje kurs startdatum. Avgiften är 350 
kr inkl material. 

Kurs 1: Tis och tor start 17 feb
Tid: 12.00–13.30
Plats: Älvängens missionskyrka

Kurs 2: Tis och tor start 17 mars
Tid: 12.00–13.30
Plats: Bohus servicehus

Kurs 3: Tis och tor start 21 april
Tid: 12.00–13.30
Plats: Älvängens missionskyrka

För anmälan ring Birgitta Liljeqvist på 
tfn 0704 61 08 41.

Följ med på stavgång i Alafors, 
Nödinge och Älvängen.

Välkommen till en föräldrakurs 
som anordnas av Ale kommun. 
Metoden heter COPE som betyder 
kommunal utbildning för föräldrar 
eller The Community Parent Edu-
cation. Vi riktar oss till föräldrar till 
barn och unga 3–12 år i Surte och 
Bohus.

Du får olika verktyg för att förstå ditt 
barns beteende. Det kan röra sig om 
hur man uppmuntrar barn eller hur 
man förebygger konflikter. 

Vi börjar onsdagen den 16 jan 
och träffas sedan kl 17.30–19.30, tio 
gånger. Kursen är kostnadsfri.

Vi bjuder på något att äta för både 
barn och vuxna. Barn 3–9 år erbjuds 
barnpassning av ungdomar från gym-
nasiets barn- och fritidsprogram. 

Anmälan skickas till Birgitta 
Fredén, 449 80 Alafors, e-postadress 
birgitta.freden@ale.se. Vid frågor ring 
förskolechef  Karin Thorén på tfn 
0303 33 01 64 eller folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén på tfn 0303 33 07 11.

Kurs för dig som är 
förälder i Surte och Bohus

Onsdagen den 16 januari börjar föräldrautbildningen COPE. 


