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EVENEMANG I ALE
1  NOV–28 FEB  
KNATTELÄSNING PÅ BIBLIOTEKEN
Läs 20 böcker med ditt barn och få 
en bok som gåva. Alla barn 0–5 år 
kan hämta ett knatteläsningskort på 
alla Ale kommuns bibliotek. När man 
har läst tjugo böcker får man en bok 
som gåva. Knatteläsningen vill inspi-
rera föräldrar och barn att läsa och att 
besöka kommunens bibliotek.

7 NOV  
SLÄKTFORSKARHJÄLP
Du som söker dina rötter kan få hjälp 
med detta på biblioteket i Nödinge. 
Lör 7 nov kl 10.30–13.00. Arrangör Ale 
släktforskare. 

8 NOV  
HÅRDKOKT BLUES OCH SJÄLFUL R&B
Erja Lyttinen, en av Nordens bästa 
gitarrister spelar på Teatern i Nödinge.
Med sin utstrålning och scennärvaro 
övervinner hon genrens klichéer och 

Vi på renhållningen i Ale kommun 
hjälper dig att sortera dina sopor 
rätt. Denna vecka är vi i Älvängen, 
Tolleredsvägen torsdag 5 nov kl 
18.00–20.00.
Läs mer på ale.se

Du som är över 65 år och behöver 
hjälp för att undvika fallolyckor kan 
ringa Fixartjänster. 

Vi hjälper till med vardagssysslor 
som att byta lampor, gardiner, sätta 
upp eller byta batteri i brandvarnare, 
fästa upp sladdar, hänga upp tavlor, 
bära in trädgårdsmöbler, hämta saker 
från höga skåp, vind eller källare, med 
mera.

Tjänsterna är kostnadsfria men 
materialet bekostas av dig själv.
För mer information ring 
0303 33 01 24. 

Alboskolan i Skepplanda har fått 
3000 kr för att kunna anordna 
temakvällar för föräldrar till barn 
i årskurs fyra. Här berättar Eva 
Skyberg, lärare på skolan, om 
planerna.

Varför vill ni ha temakvällar ?
– Jo, för att undersökningar visar att 
föräldrarnas engagemang är viktig 
för barnens framgångar i skolarbe-
tet.  Vi vill få föräldrarna att förstå 
att de är viktiga för barnen i deras 

Mötesplats ungdom har öppet:
Ons 4 nov 17.00–21.00 
Lör 7 nov 17.00–21.00

Mötesplats ungdom på  Ale gym-
nasium är för dig mellan 12 och 20 
år. Här har vi aktiviteter, studiecirklar, 
öppen scen, öppen gympahall, replo-
kaler, med mera.

Snöröjningen i Ale kommun kommer 
att omfatta:  

förskola och andra offentliga inrätt-
ningar. 

samt parkeringar.

eventuellt vägskäl och kurvor.
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-
ning.

traktor och röjd från träd och bus-
kar.

Snö från fastigheter får ej läggas ut på 
gatan. För info, ring tfn 0303 33 01 03  
kl 09.30-10.30

Snart kommer vintern!

Fixartjänster i Ale

November

skolarbete och visa hur de kan stötta 
sina barn i detta. 

Hur ska ni gå tillväga?
– Vi planerar att ha fyra temakvällar 
med olika inriktning, där föräldrarna 
bland annat får prova på olika arbets-
former som används i skolan. Det är
viktigt att föräldrarna får kunskap 
om hur vi arbetar och vilka mål som 
finns i skolan, för att de ska kunna 
känna delaktighet och inflytande över 
verksamheten. Vår förhoppning är att 

tematräffarna ska främja samarbe-
tet mellan hem och skola.

I Alboskolan går 180-190 elever i 
årskurs 4–6. Här vill man att  alla  
ska ta ansvar och samverka med 
respekt för varandra i den gemen-
samma miljön. Som stöd för min-
net används förkortningen TEKAS
som betyder Trivsel, Engagemang, 
Kunskaper, Ansvar och Samverkan.

Innovationspengar till Alboskolan

Så sorterar du rätt

gör både hårdkokt blues och själfull 
R&B med osviklig känsla för delikata 
melodier och råbarkat driv.
Sön 8 nov kl 19.00. 

Biljettpris vuxen 120 kr, ungdom 80 
kr. Arrangör ABF och Teaterföreningen 
i Ale. 

14  NOV                 
BARNBOKENS DAG – TEMA RYMDEN
Sagostunder, bokfiskedamm, försälj-
ning av rymdfika, med mera, på Ale 
bibliotek i Nödinge, lör 14 nov kl 
11.00–14.00.
Bokens hemlighet, skuggteater för 
de minsta på Teatern i Nödinge
kl 14.00. Biljettpris 50 kr. Förköp av 
biljetter på Ale bibliotek.
Kom gärna utklädd!

UTSTÄLLNINGAR OKT–DEC
NÖDINGE I FRAMTIDEN
Hur ska centrala Nödinge se ut i fram-
tiden? Utställningen handlar om hur 
man kan utveckla centrala Nödinge, 
ett samarbete mellan aleborna och 
Ale kommun. Kom och se utställning-
en på Medborgarkontoret i Nödinge. 

1-29 NOV
MASTER PIECES 2009 – REFRACTIONS
Studenter från HDK:s masterutbild-
ning i konsthantverk visar keramik, 
textil och smyckekonst. Vernissage 

Mötesplats ungdom

01.11.-29.11.


