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EVENEMANG I ALE

”Kostnaden för att 
säkerställa rent 
dricksvatten och rätt 
avloppshantering till 
världens befolkning 
beräknas till minst 200 
miljarder US dollar.”

VA/Tekniska förvaltningen

MÖTESPLATS UNGDOM

För ungdomar mellan 12 och 20 

år, med inspiration och bra häng!

>> Varje ons, lör 17.00–21.00.

365 saker du kan göra, med 

Paula, i TV-studion på Ale gym-

nasium.

>> Ons 10 feb kl 18.00.

Låtskriveri med Theresa Inde-

betou, som visar hur man skriver 

en låt.

>> Lör 13 feb kl 17.00.

TEMA KÄRLEK

på Surte glasbruksmuseum. Ut-

ställning av elever från Surtesko-

lan och Skolstigens förskola under 

vecka 6. Kom på vernissage!

>> Tis 9 feb kl 15.00–18.00 

ALEROCKEN 2010

Alerocken fortsätter. Detta är den 

sista deltävlingarna med final 

den 27 februari. Alerocken är en 

mångårig tradition i Ale. Anmäl 

ditt band på alerocken@ale.se.

BIO FÖR DAGLEDIGA

Bröllopsfotografen, en film med 

Björn Starrin och Kjell Bergkvist i 

huvudrollerna. Pris 40 kr, gå två 

betala för en. Kaffe efter filmen.

>> Ons 17 februari kl 14. 00, 

medborgarhuset i Alafors.

50-TALSLIV 

En föreställning om hur det var 

att leva i Sverige på 1950-talet, 

producerad av Västarvet. Berät-

tare är Ida Lagnander. Musikerna 

Jobba hos oss i sommar 
Lediga sommarjobb inom 

äldreomsorgen och funktions-

hinderområdet.

Vi söker sommarvikarier till äldre- 

och funktionshinderenheten, 

rehab och hemsjukvården/natt-

patrullen.

Vi söker personer med följande 

kompetens/erfarenhet:

Undersköterskor

Leg sjuksköterskor

Personliga assistenter

Habiliteringspersonal

Personer med tidigare erfaren-

het av arbete inom vård och 

omsorg. 

Ändrade öppettider under vecka 

7 på Ale bibliotek, Nödinge. 

Mån–tor kl 10.00–19.00, 

fre kl 10.00–15.00, 

lör kl 10.00–14.00. 

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE 

Vi viker i papper och gör egna 

askar med mera. 

>> Mån 15 feb kl 11.00–14.00. 

Sagostund  för barn 3–6 år. 

>> Mån 15 feb kl 10.30. 

Anmälan till sagostund på telefon 

33 02 16 eller bibliotek@ale.se. 

SKEPPLANDA BIBLIOTEK 

Vi gör bokmärken och viker i 

papper. 

>> Tis 16 feb kl 10.00–14.00. 

ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK 

Vi pysslar med potatistryck. 

>> Tor 18 feb kl 13.00–15.00.

SURTE BIBLIOTEK 

Föreningen Bruksongar visar 

foton om Surte förr i tiden. Ut-

ställningen pågår hela februari.

Dricksvattenprover

Hanteringen av dricksvattenpro-

ver flyttar till medborgarkontoret.

Från vecka 7 finns material för 

provtagning av vatten att hämta 

på Medborgarkontoret, Ale Torg 

7 i Nödinge. Inlämning av prover 

sker på tisdagar före kl 12.00. 

Kontakta Miljö- och byggförvalt-

ningen tfn 0303–33 00 23.

Läs mer på ale.se

ALEBACKEN

Under sportlovet (15/2-21/2) har 

vi extra öppet under vardagarna.

>> Mån 15 feb–Fre 19 feb kl 

12.00–17.00 samt kl 18.00–21.00.

Lör 20 feb–Sön 21 feb kl 11.00–

17.00.

Halvdagskort gäller kl 

12.00–17.00,  mån–fre vecka 7.

Kvällskort gäller kl 18.00–21.00,  

mån–fre vecka 7.

En nyhet för i år är att vi kommer 

sälja ett sportlovskort.

Sportlovskort börjar säljas mån 

15 feb kl 12.00 och kostar 700 kr 

för ungdom samt 900 kr för vuxen.

Sportlovskortet gäller:

mån 15/2–fre 19/2 både dag 

och kväll samt lör 20/2–sön 21/2 

dagtid.

Läs mer på: www.alebacken.nu.

REPSLAGARMUSEET

Slå rep med Bernt, materialkost-

nad 10 kr. Alla barn bjuds på saft 

och bullar.

>> Tor 18 feb, fre 19 feb, kl 

11.00–14.00

Sportlovet i Ale Kommunfullmäktige sammanträder

UNDER FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN kan du som vill ställa en 

fråga göra detta under punkten allmänhetens frågestund. Tänk på att 

frågan måste handla om de ärendepunkter som fullmäktige ska disku-

tera under sammanträdet.

Medborgarhuset i Alafors den 22 feb kl 18.00. Ett urval av ärenden:

Allmänhetens frågestund

Exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder norr om Keillers 

damm

Antagande av förslag till detaljplan för bostäder norr om Keillers 

damm

Investeringsanslag för att upprätthålla dammsäkerheten

Begäran om ändring av reglementet för Utbildnings- och 

kulturnämnden

Reglemente för Överförmyndarnämnden

Svar på motion från Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén 

(KD) och Boel Holgersson (C) om valfrihet inom äldreomsorgen

Eventuellt inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgar-

förslag.

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 och på 

ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på 95,4 MHz. Alla är 

välkomna, hälsningar:

Inga-Lill Andersson, ordförande

KVALIFIKATIONER. Förutom 

ovanstående kompetens förutsät-

ter vi att du är en ansvarsfull och 

flexibel person som fyllt 18 år. 

Det är bra om du har körkort då 

många av uppdragen kräver det. 

Goda språkkunskaper. Mångfald i 

organisationen ser vi som en fram-

gångsfaktor.

SÅ SÖKER DU TJÄNSTERNA.

Sista ansökningsdag är den 31 

mars 2010. Du söker tjänsterna via 

www.ale.se, se länken ”Jobba hos 

oss”. Du kan också söka tjänsterna 

via arbetsförmedlingen, ams.se. 

RING OSS. Flexpoolen når du på 

0303 37 12 60. 

Fackliga representanter når du via 

växeln tfn 0303 33 00 00.

Kom gärna och besök oss på 

rekryteringsmässan på arbets-

förmedlingen i Nödinge den 17 

mars kl 14.00–18.00.

>> Ons 10 feb kl 19.00. 
foto: Jimmy Hägerlo

foto: Pelle Dahlberg

Mikael Westman, gitarr, och Per-

Johan Altin, klaviatur, 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 tfn 

0303 33 02 16.


