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Hjälpmedel, Ale rehab
PÅ TISDAGAR mellan kl 16.00-17.30 
har vi öppen mottagning för dig som 
behöver få hjälpmedel utprovade in-
för en operation. Tidbokning behövs 
inte. Vid övriga medicinska hjälp-
medelsbehov, kontakta vår informa-
tion tfn 0303 33 05 95.

Kungörelse
SAMRÅD OM PLANPROGRAM bo-
städer och hästgård, Starrkärr 1:3, Ale 
kommun. Planprogrammet ställs ut 
för granskning under tiden 
2009-08-24 – 2009-09-24. Planerat 
bostadsområde innebär en komplet-
tering av bebyggelsen på landsbygden 
och området föreslås bebyggas med 
ca 10 friliggande villor uppe mot 
bergssluttningen. Respektive fastighet 
kommer att ingå med en andel i en 
gemensam hästanläggning med var 
sin hästplats, det vill säga 10 hästplat-
ser. Stallet föreslås placeras i anslut-
ning till de nya bostäderna med ett 
skyddsavstånd på minst 100 meter till 
de angränsande bostäderna. 

Under samrådstiden finns för-
slaget tillgängligt i kommunhuset i 
Alafors, våning 3 samt på kommu-
nens medborgarkontor vid Ale Torg 
7, Nödinge, vardagar kl 13.00–16.00, 
tisdagar från kl 13.00–18.00. Förslaget 
med karta finns även på ale.se/ För 
invånare/Bo och bygga/Planpro-
gram/Pågående planprogram.

Informationsmöte hålls den 1 
september i Aktivitetshuset/Dag-
centralen i Älvängen kl. 19.00.

Synpunkter på planprogrammet 
kan framföras skriftligt senast den 
24 sep till samhällsplaneringsavdel-
ningen, Ale kommun, 449 80 Alafors. 
Frågor besvaras av André Berggren 
tfn 0303 33 02 61.

Hjälp till dig man,
SOM LEVER I EN destruktiv relation, 
har problem att hantera din aggres-
sivitet eller använder våld. Krismot-
tagning för män kan erbjuda dig hjälp 
i form av bearbetande samtal och 
krishjälp. Du kan vara anonym och 
samtalen är kostnadsfria. 
Ring tfn 0303 23 90 70.

Kommunfullmäktige 
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
möten i medborgarhuset den 31 aug, 
28 sep, 26 okt, 30 nov, 14 dec.

Du som är förälder 
VÄLKOMMEN TILL studiecirkeln 
familjeverkstan. Cirkeln omfattar nio 
träffar á 2–3 timmar och riktar sig till 
alla föräldrar. Innehållet bygger på 
aktuell forskning om barn 3–12 år. 

Diskussionerna utgår från korta 
dramatiserade dokumentärfilmer. 
Varje träff  har ett tema: umgänge och 
lek, uppmuntran, rutiner och förbere-
delser, belöningar, välja strider, sätta 
gränser, rädsla, jämställdhet.

Läs mer om pris, kurstart och hur 
du anmäler dig på ale.se.

Promenad/stavgång
FÖLJ MED PÅ promenad/stavgång, 
alla är välkomna!

ALAFORS: Start från Furulundspar-
ken måndagar och onsdagar kl 09.00.
10 augusti – 16 december
NÖDINGE: Start från Apoteket Alen
tisdagar kl 10.00.
11 augusti – 15 december
ÄLVÄNGEN: Start från Apoteket 
Skeppet torsdagar kl 10.00.
13 augusti – 17 december

För mer information kontakta Mo-
nica Stiller på tfn 0704 32 07 10 eller 
0303 33 00 13, monica.stiller@ale.se

Upphandling av 
vinterväghållning 
KOMMUNEN INBJUDER TILL 
anbudsgivning avseende vinterväg-
hållning. Upphandlingen omfattar 
vinterväghållning inom de områden 
som kommunen förvaltar samt för 
Surte-Bohus, Norra Nödinges, Nol-
Alafors och Älvängens vägföreningar 
under vintersäsongerna 2009/2010, 
2010/2011 samt 2012/2013. Sista dag 
för att lämna in anbud är måndagen 
den 14 september 2009.

För förfrågningsunderlag kontakta 
kommunens upphandlingsenhet, 0303 
33 02 98, catarina.pernheim@ale.se

Barn och ungdomar i 
Ale kommun är olycks-
fallsförsäkrade
ALE KOMMUN HAR SOM tidigare 
år tecknat en olycksfallsförsäkring 
(heltid) för alla barn- och ungdomar i 
åldern 0–19 år som är folkbokförda i 
kommunen. 

Försäkringen är en ren olycksfalls-
försäkring och försäkringsgivare är 
Trygg-Hansa, som du kan nå via tfn 
077 11 11 600 om du vill prata ytterli-
gare barnförsäkringar.

Läs mer om vad försäkringen 
omfattar på ale.se.

Tillgängligheten ökar
ALES KOMMUNHUS OCH medbor-
garhuset i Alafors ska göras tillgäng-
ligt även för dig med någon typ av 
funktionshinder.

Det arbete som ska göras består 
framför allt av byggnation av ramper 
till entréerna, utbyte av gatsten till 
plattor samt förbättrade ledstråk. 

Då arbetet pågår, under september 
och oktober, kommer det därför vara 
begränsad framkomlighet vid vissa 
tidpunkter. Vi ska göra allt vi kan för 
att minimera besvären för dig.

Babymassage stärker kontakten mellan dig och ditt barn
BABYMASSAGE ÄR ETT SÄTT ATT med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och 
ditt barn och träna er i lyhördhet för varandra. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och leds av Bir-
gitta Liljeqvist respektive Carina Johansson, båda certifierade instruktörer i babymassage. Lämplig ålder är 1-6 månader. 

Läs mer om anmälan, priser och kursdatum på ale.se 

Stärk er relation – delta i PREP
I HÖST STARTAR EN KURS som vänder sig till par som vill vårda sin relation och 
skaffa verktyg för en varaktig kärlek. Kursens syfte är att ge deltagarna verktyg 
och modeller för en varaktig kärlek. PREP är inte terapi utan friskvård för relatio-
nen. Varje kurstillfälle fokuserar på ett tema exempelvis ”förälskelse, kärlek och 
vänskap – varför blev vi ett par”.

Kursen är på fem tillfällen och börjar den 8 september kl 17.30–20.00 på Kvarn-
gatan 8 (Kvarnkullen) i Kungälv. Anmäl er senast 31 augusti 2009 till Kungälv/
Ale familjerådgivning tfn 0303 23 91 00. 

Läs mer om teman, pris och tider på ale.se. 

PREP står för ”The prevention and relationship enhancement program” och är ett förebyggande 
program som stärker förhållandet. Programmet är utvecklat i Denver, USA och är baserat på 25 
års forskning omkring samliv, samspel och kommunikation i parrelationer.


