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Teater för barn 6–12 år: 
Den tappre lille skräddaren
Skräddarens smörgås drar till sig 
mängder av flugor som irriterar ho-
nom till vansinne. Han drämmer till 
dem och lyckas döda sju i en smäll.
– Vilken karlakarl man är!, sa han. 
Det måste hela världen få veta! 

Den tappre skräddaren besegrar 
stora jättar, en farlig enhörning och 
ett rasande vildsvin tack vare sitt 
mod och sin list. Teater Mila.
Plats: TV-studion, Ale gymnasium
Tid: Fredagen den 13 feb, kl 09.30 
och 11.00.
Biljetter: Biljetterna säljs från och 
med onsdagen den 21 jan och kostar 
30 kr. Samarrangör: Teaterfören-
ingen i Ale

Träffpunkt Skepplanda 
bibliotek våren 2009
Ryk – Ryks damm – Ryksdamm 
Karl-Erik Andersson och Bo Björk-
lund visar bilder och berättar om 
gårdar och torp vid vägen Skepplan-
da-Kvarnabo, måndagen den 2 feb 
kl 19.00. Fika/inträde, 40 kr.

Besök ett 
evenemang  i Ale

Tomas von Brömssen uppträder 
på Ale gymnasium den 11 feb

Sök till Ale gymnasium
Alla som börjar årskurs ett på Ale gymnasium får en egen bärbar dator. 
Dessutom visar en undersökning att skolans eleverna trivs på skolan.                                                                                                                                          
     Anledningen till det är bra lärare. Det är några av skälen till att söka 
Ale gymnasium.

Alla ettor får en bärbar dator
På Ale gymnasium får alla som börjar 
årskurs ett en egen bärbar dator.
– Alla har inte en egen dator hemma, 
därför erbjuder vi den här möjlighe-
ten för våra elever. Alla ska ha samma 
chans, säger Fredrik Ericsson, rektor 
på Ale gymnasium.

Bra lärare
Elever trivs på Ale gymnasium, det 
visar en undersökning som nyligen 
gjordes bland de studerande. 
– 94 procent av eleverna svarar att de 
trivs bra eller mycket bra och de upp-

ger att främsta anledningen till det är 
bra lärare, säger Fredrik Ericsson.

Stort elevinflytande
Att eleverna kan påverka sin vardag 
och miljö i skolan är något som Ale 
gymnasium värdesätter högt. På 
skolan finns det en lokal styrelse där 
majoriteten av ledamöterna är elever.

Möte i Tekniska nämnden
KOM TILL TEKNISKA nämndens öpp-
na möte med ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 29 jan kl 13.00–16.00 i 
Medborgarhuset, Alafors.

På mötet kommer bland annat föl-
jande ärenden behandlas: Ekonomiska 
rapporter, förvaltningens enhetsplaner 
och yttrande över motion avseende 
handikappanpassning på Arosenius-
skolan. Upphandlingsärendena är inte 
offentliga.

För att beställa handlingarna, ring 
tfn 0303 33 09 82. Dagordningen 
finns även på www.ale.se.
Välkomna! Willy Kölborg, ordförande
Nils Birgander, förvaltningschef

Stängt på biblioteken i Ale
ALLA BIBLIOTEK I ALE byter datasys-
tem och måste därför hålla stängt 
mellan den 2–4 feb. Vi öppnar åter 
torsdagen den 5 feb kl 12.00. Begrän-
sad utlåning gäller även mellan den 
27–31 januari. 

Öppettider på biblioteken
Från fredagen den 6 februari gäller 
nya öppettider på biblioteken i Ale.

Ale bibliotek
Måndag 08.30–19.00 
Tisdag         08.30–19.00 
Onsdag 10.00–19.00 
Torsdag        08.30–19.00 
Fredag          10.00–15.00 
Lördag          10.00–14.00 

Skepplanda bibliotek 
Måndag        14.00–19.00 
Tisdag           10.00–15.00 
Torsdag        10.00–16.30 

Surte bibliotek 
Tisdag         14.00–19.00 
Onsdag        10.00–16.30 
Torsdag       10.00–15.00 

Älvängens bibliotek 
Måndag      10.00–16.30 
Onsdag       14.00–19.00 
Torsdag      10.00–15.00 

Följ med och nattvandra
GENOM ATT VARA nattvandrare bidrar 
du till att göra Ale kommun till en 
plats där alla som bor och verkar kan 
känna sig trygga. 

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. 

Vill du veta mer, ring Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshandläggare i Ale 
på tfn 0303 33 01 21.

Sommarvikarier sökes
VI SÖKER sommarvikarier till äldre- 
och funktionshinderenheten, rehab 
och hemsjukvården/nattpatrullen. 

Läs mer på www.ale.se under 
”Lediga jobb”.

Tyck till – vinn trisslotter
VAD TYCKER DU om annonsen ”Aktu-
ellt från Ale kommun”? Är det någon 
information du saknar?

Maila ditt svar med namn, adress 
och tfn till frida.rydeling@ale.se senast 
fredagen den 27 feb så är du med i 
utlottningen av tio trisslotter.

Trivsel. En undersökning visar att elever trivs på Ale gymnasium.

Sista ansökningsdag till Ale gym-
nasium är den 30 januari. För mer 
information om Ale gymnasium 
ring 0303 33 00 00 eller läs mer på 
www.alegymnasium.ale.se

Trygghet. Nattvandrarna gör Ale
kommun till en trygg och säker plats.

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

Mötena sker 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.


