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Följ med på 
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 tfn 0704 32 07 10, 
e-post monica.stiller@ale.se.
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Följ med på stavgång i Alafors, 
Nödinge och Älvängen.

Kommunfullmäktiges 
sammanträden 2009
Välkommen att delta i fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors. 

Mötena sker den 26 jan, den 23 
feb, den 30 mars, den 27 april, den 25 
maj, den 15 juni, den 31 aug, den 28 
sep, den 26 okt, den 30 nov och den 
14 dec.

Vattnet stängs av i Nol
Tisdagen den 20 jan kommer vattnet 
stängas av för boende på Alevägen, 
södra och norra Ängsvägen i Nol, i 
samband med E45:ans utbyggnad. 

Mer information kommer att läm-
nas till de berörda.

Är du över 65 år och behöver hjälp 
för att undvika fallolyckor, ring 
fixartjänster på tfn 0303 33 01 24. 

Vill du ha hjälp med att hämta eller 
ställa undan saker i höga skåp, vind 
eller källare, byta gardiner och glöd-

Utveckla ditt föräldraskap 
delta i studiecirkeln Familjeverkstan

Du som har barn i åldern 3–12 år är 
välkommen till familjeverkstan. Det 
kallas för verkstad eftersom materialet 

Majornas tredje rote med 
Tomas von Brömssen
Detta välkända göteborgsband fram-
för texter om vardagens absurditeter 
blandat med frustande polskor, 
oväntade infall och funderingar.

– Jag får tuta lite i klarinetten och 
spela sälgpipeflöjt i några låtar. Och 
så pratar jag lite där emellan – berät-
tar några roliga historier, läser lite 
dikter, säger Tomas von Brömssen. 
Medverkande: Tomas von Bröms-
sen, Göran Berg, Lasse Gustafsson, 
Stefan Kirchhoff, Göran Premberg, 
Thomas Sjöstrand.
Plats: Teatern, Ale gymnasium
Tid: Onsdagen den 11 feb, kl 19.00
Biljetter (förköp): 150 kr, ungdom 
100 kr (scenpass) Biljetterna säljs 
från och med onsdagen den 21 jan.
Arrangörer: Teaterföreningen i Ale 
och ABF.

Du som är över 65 år 
– anlita fixartjänsterna

lampor, kontrollera eller byta batteri 
i brandvarnare eller något annat, så 
fixar vi det. 

Tjänsterna är kostnadsfria men 
eventuellt material bekostas av dig 
själv. Om du har frågor är du välkom-
men att ringa tfn 0303 33 01 24. 

innehåller många praktiska delar. 
Det är nio träffar på två till tre tim-

mar. Varje träff  har ett tema: umgänge 
och lek, rutiner och förberedelser, 
uppmuntran, belöningar, välja strider, 
gränser, rädsla och jämställdhet. 

Innehållet bygger på aktuell forsk-
ning om barn och föräldrar. Cirkelav-
giften subventioneras av kommunen, 
du betalar 100 kr. 

Vi hoppas kunna starta cirklar i 
Surte, Nödinge, Nol, Älvängen och 
Skepplanda med start så snart grup-
perna är tillräckligt stora men tidigast 
vecka 8. Lokal meddelas senare. Cirk-
larna är kl 18.30–21.00. Älvängen har 
en cirkel kl 10.00–12.30. 
Så anmäler du dig
Anmälan med namn, adress och tfn 
gör du till Studieförbundet Vuxensko-
lan i Ale tfn 0303 74 85 02, ale@sv.se, 
eller till folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén, tfn 0704 32 07 11, birgitta.fre-
den@ale.se. Arrangörer: Ale kommun 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Besök ett 
evenemang  i Ale

Tomas von Brömssen uppträder 
på Ale gymnasium den 11 feb

Du som är över 65 år kan få hjälp med att byta glödlampor med mera.

Bli nattvandrare i Ale
Genom att vara nattvandrare bidrar 
du till att göra Ale kommun till en 
plats där alla som bor och verkar kan 
känna sig trygga. 
Alla är välkomna att nattvandra

Oavsett var du bor i Ale är du väl-
kommen att nattvandra. Enda kravet 
vi har på dig är att du är över 25 år, är 
en bra förebild för unga och är emot 
våld, droger och främlingsfientlighet. 

Det är inte bara föräldrar och 
mor/farföräldrar som vandrar – alla 
engagerade personer är välkomna!

Vill du veta mer, kontakta Lotti 
Klug, brotts- och säkerhetshandläg-
gare i Ale på tfn 0303 33 01 21.Familjeverkstad för dig med 

barn i åldern 3–12 år.


