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Vinn trisslotter
VAD TYCKER DU om annonsen 
”Aktuellt 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.

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

Anna, Hanna och 
Johanna
Dramatisering av Marianne Fred-
rikssons bestseller. Regi: Judith 
Hollender.
Plats: Teatern, Ale gymnasium
Tid: Onsd den 25 feb, kl 19.00
Arrangör: Teaterföreningen i Ale, 
ABF
Pris:120 kr (förköp), ungd 100 kr, 
(scenpass)

Det är så mycket 
man ska vara
Fotoutställning med texter om och 
av tonårstjejer.
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Mellan den 17 feb–15 mars
Samarr: Västarvet

Kom och jobba 

hos oss i sommar!

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

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet:

.

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

Tips. Kom och få gratis rådgivning.

Besök ett 
evenemang  i Ale

Musik på museet 
med Helena Ek
Mariasånger i folkton
Helena Ek sjunger och berättar 
om Jungfru Maria i folkliga visor 
och medeltida sånger. 
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Tors 26 feb, kl 18.00
Samarr: Sv, MiV
Pris: 60 kr (förköp)

Föreläsning: 
Våld i nära relationer
Föreläsningen kommer att handla 
om våld i nära relationer med 
inriktning på den hjälp som kan 
erbjudas kvinnorna, männen och 
barnen.
Föreläsare: Linda Bowness, 
kvinnofridskurator
Plats: Medborgarkontoret, 
i Nödinge
Tid: Månd 23 mars kl 18–19.00

Träffpunkt: Skepplanda 
bibliotek
David Olsson berättar om sina 
tankar kring den barnmusik han 
skrivit. David fick Ale kommuns 
kulturstipendium i december 2008. 
Ett tillfälle att skaffa sig hans tre 
CD-skivor. 
Plats: Skepplanda bibliotek
Tid: Torsd den 26 feb kl 19.00
Fika/inträde 40 kr.

Här får du tips av
konsument- och 
energirådgivarna
KOM OCH TRÄFFA konsumentrådgi-
varna och energirådgivaren på med-
borgarkontoret! 

De ger kostnadsfri rådgivning om 
energi, när du är missnöjd med en 
vara, ett utfört arbete eller en annons 
och när du behöver information om 
dina rättigheter och skyldigheter som 
konsument.

Läs mer på www.ale.se

Kommunfullmäktiges
sammanträden 2009
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges sam-
manträden. Alla möten sker i medbor-
garhuset 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.

Plats:
Medborgarkontoret i Nödinge

Tider:
Tisd den 24 feb kl 14.00–18.00 

• Onsd den 25 feb kl 14.00–16.00
• Torsd den 26 feb kl 14.00–16.00
• Fred den 27 feb kl 14.00–16.00
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