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   Tyg &   Syateljé

Sugen på nya 
vårgardiner? 

Kom och titta!
Kan eller vill du inte sy - så gör jag det.

- Välkomna Lena -
Öppet: Tis-fred kl 11-17 ons kl 11-18. Tel 0303-74 96 34

Övrig tid efter överenskommelse.
Ny adress: Kapellvägen 9 bakom ÄIAB, Älvängen

Fynda 
 Påskpynt &Ting  
till halva priset!

Musikskolan i AleMusikskolan i Ale

för föräldrar och barn i så 2 och uppåt

INSTRUMENTVISNING
Träffa musikskolans lärare och prova på olika in-

strument! Musikskolans intresseförening säljer fi ka.

Röda scen, Ale gymnasium       
Tor 26 mars, kl 19

Blockfl öjt i grupp så 2
Terminsavgift 400 kr

Anmälan senast 30 april. Blankett fi nns på Kultur-
verket, Ale gymnasium eller www.ale.se/blanketter/
skola och utbildning

Suzukimetoden  6 år
- lär ut fi ol eller cello på ett lekfullt sätt 
och inleds med en kurs för föräldrarna. 
Tor 16 april, kl 18.30. Sal 107, 
Ale gymnasium.Terminsavgift 600 kr 

för barn från 4 år till så 2

Rytm och rörelse 4-5 år
Sång, lek, ramsor, rörelse och spel på enklare rytm-
instrument för yngre barn som vill utforska musiken 
genom fantasin.
Torsdagar kl 16.20-17.00 i Nödinge till hösten
Terminsavgift 400 kr

MÖTESPLATS KUPANInvigning av Röda Korsets

Lördag 28 mars
Kl 11.00 

Vi tågar från gamla Kupan i Älvängen till nya 
Mötesplats Kupan 

Där kommer ett partytält att finnas med fisk-
damm, lotterier och 

försäljning av korv och bröd
Vi bjuder på kaffe och bulle!

Kl 12.00
Bengt Westerberg 

Svenska Röda Korsets ordförande 
inviger

Mötesplats Kupan
tillsammans med kommunalråd 

Jarl Karlsson.

Varmt välkomna!

Göteborgsvägen 96 i Älvängen

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Lisbeth Salanderär en ung egensinnig 
tjej med ett mörkt förflutet. Hon är 
en enastående researcher och en av 

landets främsta hackers.
Den grävande journalisten Mikael 
Blomkvist har precis blivit dömd 
till fängelse för förtal när Henrik 

Vanger, tidigare en av landets främsta 
industriledare, vill ge honom ett 

annorlunda uppdrag.
Lisbeth och Mikaels vägar möts och 

tillsammans gräver de djupt i familjen 
Vangers förflutna där de möter en 
mörkare och blodigare historia än 

någon av dem kunnat ana.

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Män som 
hatar kvinnor

Söndag 29 mars kl 18.00
Entré 80:-. Från 15 år.

Vi tackar biopubliken 
för denna säsong och 

vi återkommer till 
hösten.

Karaokekväll
Lördag 28/3 kl 21-01

Restaurang
&Pizzeria Alevägen 61 Nol 

0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

DAGENS LUNCH65:-Husmanskost, Pizza, Pasta, Kebab, Sallad
Vardagar 11-14 (Avhämtning 60:-)

Mer information lämnas på kansliet
på tel 0303-336033

Bli medlem och spela 
golf på en av Sveriges 

fi naste banor (kräver en spelrätt)

fr 269:-/mån*
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Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se
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för tyst på tv?


