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Januari

PÅ BJÖRKLÖVENS FÖRSKOLA I ÄLVÄNGEN har man infört fru-
kost- och lunchbuffé för att väcka barnens intresse för frukt och grönt 
och själva ska kunna plocka och välja vad de vill ha på tallriken.

Fritidskorten för elever i Ale
Du elev som är folkbokförd i Ale kommun (åk 7–9) och går i skolan utan-
för kommunen kan hämta ett Ale fritidskort på barn- och ungdomsför-
valtningen, Ledetvägen 6, Alafors under vecka 4. För gymnasieeleverna 
finns korten att beställa på Medborgarkontoret i Nödinge. Vid beställning 
kan du maila in namn och personnummer till medborgarkontoret@ale.
se eller ringa Susanna Hammar, tfn: 33 00 00. Kortet lämnas endast ut vid 
uppvisande av giltig identitetshandling.

EVENEMANG I ALE

Familjehem sökes
Familjehemsenheten i Ale kom-
mun söker familjehem med jour-
funktion för barn och ungdomar 
från 12 år. Ni ska på kort varsel 
kunna ta emot barnet/ungdo-
men i hemmet en period, tills 
man utrett barnets situation och 
beslutat om vidare insatser. Fokus 
är barnets behov. Vi har höga 
krav på stabilitet, tolerans och 
tillgänglighet. En vuxen ska under 
placeringen ha möjlighet att fin-
nas tillgänglig även dagtid. 

Kontrakterat jourhem erbjuds 
handledning, utbildning och 
ekonomisk ersättning. 
Information och intresseanmälan:

Familjehemssekreterare
Christina Andersson 
0303 33 03 70, 0704 32 03 52
christina.m.andersson@ale.se 
Christian Andersson
0303 33 03 81, 0704 32 03 81
christian.andersson@ale.se.

”Den sammanlagda läng-
den för spillvattenled-
ningar mellan reningsverk 
och konsument i Sverige 
är 92 000 km, det är näs-
tan 12 meter/förbrukare.” 

VA/Tekniska förvaltningen

Sophämtning
FRÅN VECKA TVÅ pågår ett 
test med ändrade rutiner för 
sophämtning.
Sopbilen kommer lika ofta som 
vanligt, men den kan komma på 
en annan dag än man är van vid. 
Vi ber våra kunder ha förståelse 
för detta och vill samtidigt tacka 
alla som så fint skottar och sandar 
kring sopkärlen! 

Studiecirkel för dig 
som är förälder
DU SOM VILL LÄRA MER om 
ditt föräldraskap är välkommen 
till studiecirkeln familjeverkstan. 

Innehållet bygger på aktuell 
forskning om barn 3–12 år. Vi 
träffas nio gånger under våren. 
Diskussionerna utgår från korta 
dramatiserade dokumentärfilmer 
och varje träff har ett eget tema.

Avgiften subventioneras av 
kommunen och du betalar 100 
kronor. Till varje träff finns ett 
skriftligt material. Vi startar så 
snart som grupperna blir tillräck-
ligt stora. Ange i din anmälan 
vilken ort som passar dig bäst.

Anmäl dig till folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén, birgitta.freden@
ale.se, tfn 0704 32 07 11.

BIBLIOTEKEN I ALE
Surte bibliotek 
Strindberg á la carte. Drama, 
poesi, sagor, sketcher plus en och 
annan snapsvisa framförs av Maia-
ensemblen. Biljetter hämtas tre 
veckor innan varje arrangemang. 
Medlemmar gratis, övriga 40 kr.

>> Tis 26 jan 19.00. 

Skepplanda bibliotek 
Christine Hellqvist kommer från 
Göteborg med gitarren i ena han-
den och egna texter i den andra.
Musik- och berättelsestund och 
en hyllning till biblioteken som 

människorum och allemansrätt.  

>> Tor 28 jan kl 19.00. Fika och 
inträde 40kr.

Ale bibliotek
Energirådgivning på Ale bib-
liotek, Nödinge. Kommunens 
energi- och klimatrådgivare Jerker 
Persson finns på plats för att ge 
råd och svara på frågor. 

>> Lör 30 jan kl 10.00–14.00. 

Sagor för bebisar på Ale bibliotek.
Vi läser böcker, gör ramsor och fikar. 
Alla bebisar mellan 4 och 8 måna-
der är välkomna med förälder. 

>> Tis 2 feb kl 10.30. Anmälan, Ale 
bibliotek 0303 33 02 16 senast den 
27 jan. Begränsat antal deltagare.  

ALEROCKEN 2010
Alerocken på Ale gymnasium! Ett 
årligt arrangemang där unga mu-
siker får visa upp sin musik. Den 27 
februari är det final och då utses en 
grupp eller artist som får utveckla 
sitt spelande ytterligare, genom 
exempelvis inspelning i studio.

>> Ons 3 feb, ons 10 feb.
Finalen: Lör 27 feb. Alltid start kl 
19.00. Anmälan: alerocken@ale.se.

50-TALSLIV 

50-talsliv är en föreställ-
ning om hur det var 
att leva i Sverige på 
1950-talet, producerad 
av Västarvet. Berättare är 
Ida Lagnander. Musikerna 
Mikael Westman, gitarr, 
och Per-Johan Altin, kla-
viatur, spelar och sjunger 
50-talshits från Snoddas 
till Elvis. Samarr: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Västarvet, Musik i 
Väst, Glasbruksmuseets Vänner.

>> Tor 11 feb, kl 18.00 på Glas-
bruksmuseet i Surte. Biljetter 60 
kr. Förköp biblioteket i Nödinge 
tel 0303 33 02 16.

VA informerar 
PEAB utför omkoppling av dricks-
vattenledning mellan Älvängen 
och Skepplanda ons–tor, 27–28 jan. 
Störningar kan förekomma på vat-
tenleveransen till Skepplanda. 

It’s learning 
på Ale gymnasium
Nu kan alla elever och vårdnads-
havare till elever som läser natio-
nellt program på Ale gymnasium 
registrera sjukfrånvaro samt se 
frånvaro/närvarohistorik och det 
personliga schemat genom It´s 
learning. 

1. Logga in på It’s learning via 
Ale gymnasiums hemsida www.
alegymnasium.se
2. Klicka på knappen SKOLA24 
längst upp i fönstret när du är 
inloggad.

Kontakt: Peter Lindberg,  peter.
lindberg@ale.se, tfn: 0303 33 06 35. 

Man möts av lugn, harmoni och 
stillsam musik vid frukosten på 
avdelningarna Rönnen och Björ-
ken. Marie Andersson, pedagog 
på förskolan berättar om hur 
man i höstas, tillsammans med 
förskolebarnen, började med 
frukostbuffé. Vi ville introducera 
mer frukt och grönt för barnen, 
men även ha en mer flexibel och 
lugn frukost. 

– Det blev otroligt uppskat-
tat och fungerade så bra att vi 
började med lunchbuffé också, 
säger Marie. 
– Barnen inspireras att prova 
olika grönsaker och frukter och 
äter mycket mer grönsaker sedan 
vi införde detta. En buffé är 
vacker att se på och barnen kan 
själva välja vad och hur mycket 
de vill äta. Vi har också fått en 
mycket lugnare stämning vid 
frukost och lunch. 

– Barnen äter mer nu och slänger 
nästan ingen mat. Jag tycker 

att dom har blivit piggare och 
lugnare, dom äter ju mer, säger 
Anna Pettersson som är kokerska 
på förskolan.  

Vilken är din favoritgrönsak?

Johanna: Gurka är godast!

Julia: Jag gillar broccoli. Kikärtor 
är gott också.

Läs mer om förskolans bufféidé 
på ale.se.

Frukostbuffé på förskolan


