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Besök ett evenemang  i Ale

NU STARTAR VI samtalsgrupper för 
dig som har en närstående som behö-
ver allt mer stöd och uppbackning. 

Kanske har du en förälder som 
som har fått en demensdiagnos eller 
där hälsan sviker på annat sätt. 

Det kan vara skönt att få samtala 
med andra i samma situation om de 
bekymmer och problem som uppstår 
i vardagen. Hur kan det bli när ens 
förälder inte själv kan fatta beslut och 
ta fullt ansvar för sitt liv?

Vi startar en grupp – eller flera om 
intresse finnes. Träffarna kommer att 
vara på kvällstid tre till fem gånger om 
året, beroende på vad gruppen önskar.

Välkommen på informationsmöte i 
Älvängens Aktivitetshus (Carlmarks 

Rita dekoren till nya matbilen

Studiecirkeln Familjeverkstaden är till 
för dig som vill utvecklas som förälder 
och förebygga eventuella framtida 
problem. Alla som har barn mellan tre 
och tolv år är välkomna.

Studiecirkeln bygger på åtta korta 
filmer med olika teman. Det gäller lek, 
rutiner, uppmuntran, rädsla, gränser 
och belöningar med mera.

Fridhem, Surte: tis kl 18.30–21.00. 
Skepplanda bibliotek: tis kl 18.30–21.00. 
Vikadamm, Älvängen: ons kl 
18.30–21.00.
Ale gymnasium, Nödinge: tors kl 
18.30–21.00
Älvängen: Dagtid, lokal ej bestämd. 

Vi startar så snart vi får grupper på sex 
till tio personer. Ale kommun betalar en 
del av avgiften. Själv betalar du 100 kr.

Anmälan: Studieförbundet Vuxensko-
lan, 0303 74 85 02 eller ale@sv.se. 

Sportlovsföreställning
Den tappre lille skräddaren 
Då skräddaren dödar sju flugor i en 
smäll vill han berätta det för världen. 
Han besegrar jättar och farliga djur med 
mod och list. 6–12 år. Teater Mila.
Tid: Fre 13 feb, kl 09.30 och 11.00
Plats: TV-studion, Ale gymnasium
Biljetter (förköp): 30 kr
Samarr: Teaterföreningen i Ale 

Sagostund på biblioteket
Tid: Fre 13 februari kl 10.00 
Plats: Ale bibliotek, Nödinge 
Från 3 år 

VÅR NYA LASTBIL som kör ut mat till skolor och äldreboenden behöver bli finare. 
Vill du se din teckning fara omkring i kommunen på sidan av bilen? Alla Alebarn 
mellan 5 och 12 år är välkomna att skicka in sin teckning senast den 1 mars till Ale 
kommun, Medborgarkontoret, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors.

En jury väljer ut tre finalister – sedan är det dags för Barnens val! Alla barn 
från 5 till 12 år kommer att rösta om vilken av teckningarna vi ska sätta på bilen. 
Barnens val genomförs i samband med valet till EU-parlamentet. Läs mer om 
Barnens val på www.ale.se.

Finalisterna vinner två biobiljetter. Om din teckning som hamnar på matbilen vin-
ner du en överraskning! Alla teckningar visas på medborgarkontoret i Nödinge.

Tid: kl 18.30
Plats: Medborgarhuset, Alafors

På ärendelistan finns bland annat:
• Redovisning av nämndernas och kom-

munstyrelsens detaljbudgetar 2009
• Upphandling av kraftleveranser
• Om- och tilbyggnad av Båtmans 

förskola
• Delfinansiering av inköp av Verle 

Gammelskog
• Exploateringsavtal till detaljplan för 

Nödinge 4:78
• Förslag att avsluta vänortssamarbe-
 tet med Ruukki kommun
• Interpellation till Kommunstyrel-
 sens ordförande från Rose-Marie 

Fihn (fp) om färdtjänsten
• Interpellation till Kommunstyrelsens 

ordförande från Jan A Pressfeldt (ad)
om företagsklimatet i kommunen

Föredragningslistan finns på medbor-
garkontoret, 0303 33 00 00 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

Välkommen till kommun-
fullmäktige den 23 februari

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

Fotoutställning
Det är så mycket man ska vara…
På Anna-Lena Lundqvists bilder berät-
tar unga tjejer om sig själva och sina liv. 
De har själva bestämt miljö, kläder och 
rekvisita och berättar om varför de valt 
att avbilda sig på det sätt som de gjort.
Tid: 17 feb–15 mars 
Plats: Glasbruksmuseet
Samarr: Västarvet

Teater
Anna, Hanna och Johanna
Marianne Fredriksson tar oss på en 
resa genom tre generationers kvin-
noliv. Frågan om det egna ursprunget 
lämnar ingen oberörd. Regi Judith 
Hollander. Regionteater Väst.
Tid: Ons 25 feb, kl 19.00 
Plats: Teatern, Ale gymnasium
Biljetter (förköp): 120 kr, ungdomar 
100 kr (scenpass)
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF  

väg 4, Älvängen) onsdagen den 18 
februari kl 19.00. 

Är du intresserad men förhindrad 

Att vara förälder till sin förälder – samtalsgrupp för anhöriga

Familjeverkstaden 
– övning ger färdighet

OBS! Träffa Konsument Göteborg och energirådgivaren på medborgarkontoret vecka 9!

att komma till mötet? Ring anhörig-
konsultent Ann-Marie Thunberg, 
0303 37 12 54, 0737 73 12 54.


