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Följ med och 
nattvandra i Ale
Genom att vara nattvandrare bi-
drar du till att göra Ale kommun 
till en plats där alla som bor och 
verkar kan känna sig trygga. 

Alla är välkomna
Oavsett var du bor i Ale är du 
välkommen 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 främ-
lingsfientlighet. 

För mer information
Vill du veta mer, kontakta Lotti 
Klug, brotts- och säkerhetshandläg-
gare i Ale på tfn 0303 33 01 21.

Trygghet. Genom att vara med och 
nattvandra gör du Ale till en trygg och 
säker plats.

Kommunfullmäktiges 
sammanträden 2009
Välkommen till fullmäktiges samman-
träden. Alla möten sker i medborgar-
huset 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.

Fotoutställning
Kontraster av Börje Rydén. 
Plats: Repslagarmuseet 
Tid: Till och med månd den 22 feb

Forskarhjälp
Vi hjälper dig att söka efter dina 
rötter.
Plats: Huvudbiblioteket, Nödinge
Tid: Lörd den 7 feb, kl 10.30–13.00
Arrangör: Ale släktforskare

Gå på bio i Alafors
”Tillsammans är man mindre 
ensam”. Filmen bygger på Anna 
Galvanas succéroman och skildrar 
mötet mellan generationer och 
ensamheten. Alla är välkomna!
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Onsd den 11 februari kl 15.00
Pris: 50 kr. Gå två betala för en.
Det blir kaffe efter filmen.

Kom och jobba 

hos oss i sommar!

Lediga sommarjobb inom 
äldreomsorgen och funktionshinderområdet

Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten, rehab 
och hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet:

.

VI HAR EN 24-timmarsverksamhet. 
Oftast handlar det om både dagar, 
kvällar och helger, men du kan också 
arbeta natt. För att ge dig en bra start 
får du en introduktion och utbildning 
anpassad till ditt arbete.

KVALIFIKATIONER. Förutom ovan-
stående kompetens/erfarenhet förut-

sätter vi att du är en ansvarsfull och 
flexibel person som fyllt 18 år. Det är 
bra om du har körkort då många av 
uppdragen kräver det. Goda språk-
kunskaper. Mångfald i organisationen 
ser vi som en framgångsfaktor. 

SÅ SÖKER DU TJÄNSTERNA. Sista
ansökningsdag är den 15 mars 2009. 

Lediga jobb. Passa på att söka lediga jobb inom vård och omsorg i sommar!

Besök ett 
evenemang  i Ale

Du är välkommen att besöka kom-
munfullmäktiges sammanträden

Du söker tjänsterna via www.ale.se, 
se länken ”Jobba hos oss”. Du kan 
också söka tjänsterna via arbetsför-
medlingen, www.ams.se.

RING OSS. Flexpoolen når du på 
0303 37 12 60. Fackliga representan-
ter nås via växeln på 0303 33 00 00


