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VI HJÄLPER DIG
SOM HAR PROBLEM I FAMILJEN

FAMILJEHUSET HJÄLPER FAMILJER med barn upp till 21 år. De familjer 
som kommer till oss har ofta svårigheter att kommunicera med varan-
dra. Man bråkar mycket inom familjen av olika anledningar. Det kan 
finnas droger, alkohol och snatteri med i bilden som man som förälder 
inte vet hur man ska hantera.

För vissa familjer fungerar det bra att träffas på familjehuset eller också 
kan personalen träffa familjen i hemmet. Vid första träffen får familjen 
beskriva sin situation och vad de vill förändra. 

Vi har en verksamhet, Trappan, som vänder sig till barn och ung-
domar som bevittnat våld i nära relationer. Vi erbjuder 6-10 samtal för 
barnet/ungdomen. Trappan är en möjlighet att gå vidare. 

Vi erbjuder också stöd till barn i familjer där någon är beroende av 
alkohol och droger och/eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten 
heter Fjärilen. 

Kontakta familjehusets genom att ringa tfn 0303 33 05 51. Tjänsterna 
hos familjehuset är kostnadsfria. 

Säljer ditt företag 
kemiska produkter?
OM DU SÄLJER KEMISKA PRODUKTER
har du ett stort ansvar. Vi rekommende-
rar därför att du läser broschyren ”Ke-
miska produkter i butiker – märkning 
och ansvar” som finns på Kemikaliein-
spektionens webbplats: kemi.se/butik. 

Under hösten kommer miljö- och bygg-
förvaltningen kontrollera om de produk-
ter som säljs i detaljhandeln (tex rengöringsmedel, limmer, färger) har 
brister när det gäller märkning med mera.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna Persson, Miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 0303 37 11 32.

24/9 I NÖD OCH LUST...TILLS TRISTESSEN SKILJER OSS ÅT
Ett musikäventyr om det vi kallar kärlek. Biljettpris 120 kr vuxen 
80 kr ungdom. För biljetter, ring Ale bibliotek, tfn 0303 33 00 00.
Arrangör: Teaterföreningen i Ale, ABF Sydvästra Götaland

1/10  SJÄLVKÄNSLA, SJÄLVFÖRTROENDE OCH EMPATI
Sofia Norberg föreläser på ett medryckande sätt om EQ, emotionell 
intelligens – förmågan att förstå sina egna känslor och på det sättet 
fatta klokare beslut.  Men det handlar även om att lättare förstå andra 
människors oro, ilska och övriga känslor. 1 oktober 18.30-21.00 Ale
Gymnasium, Teaterlokalen Pris 50:- Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

UTSTÄLLNING
27/9–25/10 GLASBRUKSMUSEET I SURTE
En utställning för dig som är 0–3 år. I fyra små hus kan barnen upptäcka
och utforska föremål, former, färger och material som de kanske inte 
möter så ofta. I utställningen finns information om forskning kring de 
minsta barnens sätt att skaffa sig erfarenhet och upptäcka samman-
hang. Utställningen är öppen tis-fre och sön 13-16. 

ARRANGEMANG MÖTESPLATS UNGDOM
Ale gymnasium onsdagar och lördagar, kl 17.00–21.00. Onsdag: Studie-
cirklar, öppen scen, öppen gympahall, replokaler, öppet på bakfickan

UTBILDNING UTVECKLA DITT FÖRÄLDRASKAP
Välkommen till familjeverkstan. Familjeverkstan omfattar nio träffar á 
2–3 timmar och riktar sig till alla föräldrar. Läs mer om pris, kurstart och 
hur du anmäler dig på ale.se.

EVENEMANG I ALE

Se det musikaliska äventyret ”I nöd och lust” med Sven Åke Gustavsson, 
Caisa-Stina Forsberg, Linda Hellström, Elisabeth Engdahl, Dan Hellström

Stängt på biblioteken i Ale den 24 september
BIBLIOTEKEN I ALE har stängt torsdag 24 september. All personal besö-
ker då bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Sök Ale kommuns kulturstipendium 2009
KULTURSTIPENDIET PÅ 30 000 KR delas ut till en person eller organisa-
tion som har sin kulturella verksamhet knuten till Ale. Sista ansöknings-
dag är onsdagen den 15 okt 2009. Mer information hittar du på ale.se.

Aktuellt i Ale kommun – september


