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Musik på museet 
Mariasånger i folkton
Helena Ek sjunger mariasånger i 
folkton.
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: 26 feb kl 18.00
Bilj: 60 kr
Samarr: Studieförbundet Vuxen-
skolan och Musik i Väst

24 kvadrat 
Landets minsta dansscen gästar Ale
Ett radikalt nytänkande inom scen-
konsten och ifrågasättande av tradi-
tionella sätt att presentera dans. 

Föreställningarna följs av en 
stunds samtal med artisterna, 
koreografen och dansproducenten.
Plats: Pelarteatern, Alafors 
Tid: 4–6 mars kl 19.00
Bilj: 120 kr. Begränsat antal
Samarr: Teaterföreningen i Ale

A tribute to Monica Z 
Paula Kaltenbach Quartet bjuder 
på ett mustigt och smakrikt jazz-
program med favoriter ur Monica 
Zetterlunds sångskatt på kvinnoda-
gen. Varmt, svängigt och innerligt! 
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: 8 mars kl 17.00
Bilj: 80 kr
Samarr: ABF

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

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet:
• Undersköterskor
• Leg sjuksköterskor
• Personliga assistenter
• Habiliteringspersonal
• Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Kom till öppet hus på arbetsförmedlingen!
Välkommen till öppet hus på arbetsförmedlingen i Nödinge onsdagen den 11 
mars kl 14.00–18.00. Du är också välkommen att besöka oss på rekryterings-
mässan på Ale gymnasium onsdagen den 18 mars kl 16.00–20.00

Här finns lediga jobb! Kom till öppet hus på arbetsförmedlingen den 11 mars 
och rekryteringsmässan på Ale gymnaisum den 18 mars.

Besök ett 
evenemang  i Ale!

Så utvecklar 
barnet språket
Följ med på barnets utveckling från 
joller till läsning och skrivning
Annika Lagerkvist, talpedagog, 
föreläser.
Plats: Ale gymnasiums teaterlokal
Tid: 9 mars kl 18.30–21.30
Bilj: 50 kr. Förköp på Ale bibliotek

Pågående utställning 
Det är så mycket man ska vara
Fotoutställning om tonårstjejer. 
Plats: Glasbruksmuseet 
Tid: Till och med den 15 mars 

Läs mer på www.ale.se

Lär dig babymassage
BABYMASSAGE ÄR ett sätt att
stärka kontakten mellan dig och ditt 
barn. Under våren erbjuds kurser i 
babymassage för dig med barn mellan 
1 och 6 mån. Kurspris: 350 kr.
Kurs 1: Tis och tor start 17 mars
Tid: 12.00–13.30
Plats: Bohus servicehus
Kurs 2: Tis och tor start 21 april
Tid: 12.00–13.30
Plats: Älvängens missionskyrka

För anmälan ring Birgitta Liljeqvist 
på tfn 0704 61 08 41. 

Villainbrotten ökar
DET BILLIGASTE, enklaste och tryg-
gaste sättet att skydda sig mot inbrott, 
är att ha en uppmärksam granne och 
att själv vara en. Allt fler väljer att 
starta grannsamverkan i sitt bostads-
område. 

Vill du veta hur man startar upp 
grannsamverkan? Ring Charlott Klug, 
brotts- och säkerhetshandläggare i 
Ale, på tfn 0303 33 01 21.

Du som bor på 
Gallåsvägen i Nol
PÅ GALLÅSVÄGEN i Nol pågår en 
omläggning av vattenledningen och 
avloppsledningen. 

Närmare information lämnas se-
nare till de berörda angående avstäng-
ning av vattenleveransen.

Teckningstävling för 
barn mellan 5 och 12 år
RITA EN TECKNING till lastbilen som 
kör ut mat till skolor och äldreboen-
den. Alla Alebarn mellan 5 och 12 år 
är välkomna att skicka in sin teckning 
senast den 1 mars till Ale kommun, 
Medborgarkontoret, 449 80 Alafors.

En jury väljer ut tre finalister. Se-
dan är det dags för Barnens val i juni. 
Alla barn från 5 till 12 år får rösta om 
vilken teckning vi ska sätta på bilen. 

Finalisterna vinner biobiljetter. Alla 
teckningar visas på medborgarkonto-
ret i Nödinge.

Kommunfullmäktiges 
sammanträden 2009
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors. 

Möten: 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.

Arbeta som röst-
mottagare den 7 juni
SÖNDAGEN DEN 7 juni är det val 
till Europaparlamentet. Är du intres-
serad av att arbeta som röstmottagare 
i något av kommunens 17 valdistrikt? 
För mer information och anmälan, se 
www.ale.se.

Jobba hos oss i sommar!

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 
den 27 feb så kan du vinna lotter.

Ale kommun i samarbete med arbetsförmedlingen.

Paula Kaltenbach Quartet bjuder på 
musik av Monica Z den 8 mars.


