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VEM TROR DU ATT DU ÄR? 
Söker du dina rötter? Då försöker 
vi hjälpa dig. Ale Släktforskare.

>> Lör 16 jan kl 10.00–13.30, 
Nödinge bibliotek, tfn 0303 
74 88 27. 

MÖTESPLATS UNGDOM 
Mötesplats ungdom startar snart 
igen efter juluppehållet.

>> Ons 20 jan kl 17.00–21.00.

Nu är det dags för elever i försko-
leklass till och med skolår sex att 
få den kompletterande vaccinatio-
nen till dos ett (½ dos) i skolhälso-
vårdens regi. 

Vaccinationerna är planerade 
att utföras under vecka 3 och 4. 
För de yngre eleverna upp till 
skolår 3 vill vi att vårdnadshavare 
är med vid vaccinationstillfället. 

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 25 jan 
2010 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund 

Redovisning av nämndernas och kommunstyrelsens detalj-
budgetar 2010

Information om arbetet med ny organisation för Ale kommun 
från och med 2011

Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande om orts-
utvecklingsmötena

Fråga om avveckling av Särvux i egen regi

Investeringsanslag för utökning av Arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldre-
boendena

Svar på motion från Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall 
(C) och Rose-Marie Fihn (FP) angående kultur- och fritids-
verksamheterna

Svar på motion från Rolf Johannesson (S) om gratisresor (65+) 
med Västtrafik inom Ale kommun

Svar på motion från Ingmarie Torstensson Gustafsson (V), Lisa 
Forsberg (V), Göran Karlsson (V) och Tommy Gustafsson (V) om 
att frysa arvodena för 2009-2010

Svar på motion från Sune Rydén (KD) och Kjell Klerfors (KD) om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP), Lars-Erik Carlbom (FP) 
och Klas Nordh (FP) om resegaranti för färdtjänsten

Svar på motion från Börje Olsson (SD) om Ledetvägen i Alafors

Hyresavtal LSS boende i Nödinge

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-
venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Inga-Lill Andersson, 
Kommunfullmäktiges ordförande.

Tack för detta året!
God fortsättning på det nya året
till alla som förgyller vardagen på 
våra särskilda boende för äldre!

I Ale kommun finns för närva-
rande fem särskilda boenden, Frid-
hem i Surte, Trollevik i Nödinge, 
Björkliden i Alafors, Vikadamm i 
Älvängen och Klockareängen i 
Skepplanda. Vi vill tacka alla frivil-
ligarbetare som anordnat aktivite-
ter här under det gångna året!

Personal och enhetschefer på Ale 
kommuns särskilda boende.

Fritidskort på bussen
Elever i högstadiet och gymnasiet 
i Ale kommun kommer att få sina 
fritidsbusskort av sin respektive 
skola. De elever som är folkbokför-
da i Ale kommun (åk 7–9) och går 
i skolan utanför kommunen kan 
hämta ett Ale fritidskort på barn- 
och ungdomsförvaltningen, Le-
detvägen 6, Alafors under vecka 3 
och 4. För gymnasieeleverna finns 
korten att hämtas ut på medbor-
garkontoret i Nödinge, det gäller 
även ungdomar i gymnasieåldern 
som inte studerar på gymnasiet.
Kortet lämnas endast ut vid uppvi-
sande av giltig identitetshandling. 
Läs mer på ale.se.

Öppet hus på 
Ale gymnasium 
Den 16 januari har Ale gymna-
sium öppet hus för alla elever i 
årskurs nio och deras föräldrar!

Mellan kl 10.00 och 14.00 kan du 
vandra runt i huset och prata med 
lärare och elever från de olika 
programmen. Nyheter är: 

-
aprogrammet, 

teaterproduktion och 
-

vecklingsprogrammet. 

Läs mer på alegymnasium.se.

EVENEMANG I ALE

Föräldrakursen COPE
Lär dig tackla vardagen med 
barnen och dela dina erfarenheter 
med andra på föräldrakursen COPE.

Nu kör vi utbildningen COPE för
föräldrar till barn och unga mellan 
7 och 12 år i Ale. Du får olika verk-
tyg för att förstå barns beteende, 
från uppmuntran till hur du före-
bygger konflikter. Det kostar inget 
och vi bjuder på fika. 

Om du behöver barnpassning 
för barn mellan 3 och 9 år, har vi 
ungdomar från gymnasiets barn- 
och fritidsprogram här som passar 
ditt barn under kursen.

Anmälan skickas till Ale kommun, 
Birgitta Fredén, 449 80 Alafors, 
e-post birgitta.freden@ale.se eller 
eva.gundahl@ale.se.

Start på tor 28 jan samt följande 
tio torsdagar kl 17.30–19.30 på Ale 
gymnasium, Nödinge.

Kom till kommunfullmäktige

”Vatten är en mänsklig 
rättighet” 

FN:s universella förklaring 
om de mänskliga rättighe-
terna.

VA/Tekniska förvaltningen

Kallelse om tid och plats kommer.
På grund av vaccinationsarbe-

tet kommer skolsköterskemot-
tagningarna att vara obemannade 
under dessa veckor.

Har ditt barn fått andra dosen 
redan måste skriftligt meddelande 
om detta lämnas till skolskö-
terskan under vecka två/första 
skolveckan. Läs mer på ale.se.

Kompletterande vaccination

Kom till informations-
möte för elevens val
Alla ni föräldrar, vuxna  och 
ungdomar som står inför ett val 
inom högstadium, gymnasium 
eller högskola – nu kan ni få svar 
på era frågor! 
På Ale gymnasium samlas Ale kom-
muns studie- och yrkesvägledare 
för ett öppet informationsmöte. 
Passa på och kom och lyssna, få 
svar på dina frågor och ta del av 
den kunskap vägledarna har.

Vad är en meritkurs? 
Hur påverkas jag av den nya 
gymnasieskolan? 
Jag vill bli arkitekt – hur ska jag 
tänka?

Detta och mycket mer kan du få 
svar på när du kommer hit.

Varmt välkomna!

Studie- och yrkesvägledningen på 
Aroseniusskolan, Bohuskolan, Him-
laskolan, Kyrkbyskolan, Ale gymna-
sium och Ale vuxenutbildning.

>> 25 jan kl 18.00 i Teatern på 
Ale gymnasium, Nödinge. 

PROMENERA I ALE
Alafors: Start från Furustugan,
mån och ons kl 09.00, 11 jan–23 jun.

Nödinge: Start från Apoteket Alen,
tis kl 10.00, 12 jan–22 jun.

Älvängen: Start från Apoteket 
Skeppet, tor kl 10.00,14 jan–24 jun.

Uppehåll, 29 mar–5 apr, 10–16 maj

Ingen föranmälan behövs och  
aktiviteten är kostnadsfri. För 
information: 0303 33 00 00.


