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Mars

EVENEMANG I ALE

VAD HÄNDER PÅ VÄGEN?
I samarbete med BanaVäg i Väst 

ger Ale kommun en bussvisning 

med guide som kommer att 

berätta mer om vad som händer 

framöver i vår närmiljö. 

E45 är en hårt trafikerad trans-

portled och järnvägen har sedan 

länge nått kapacitetstaket. Detta 

kommer att förändras när projekt 

BanaVäg i Väst står färdigt. En av 

de största fördelarna blir de för-

bättrade pendlingsmöjligheterna, 

vilket ger människor en större 

valfrihet att välja var man vill bo 

& arbeta. 

Begränsat antal platser. Kostnadsfri 
biljett på biblioteket i Nödinge.

>> Ons 24 mars, kl 16.00, utställ-

ningshallen i Nol.   

FOTOUTSTÄLLNING

Kom och titta på gamla fotografier 

över Alafors forna fabriker och 

samhälle på Solgården i Alafors.

>> Lör 27–sön 28 mar,  

kl 14.00–17.00.

Stängt 
Miljö- och byggförvaltningen 

är stängt tis 23 mar från kl 12.00 

och resten av dagen, på grund av 

utbildning. Öppet som vanligt  

ons 24 mar. 

Kolla din  
vattenmätare 
VA-enheten i Ale kommun upp-

manar fastighetsägare att se över 

sin vattenmätarplats om den sitter 

i ett ouppvärmt utrymme med risk 

för frysning av mätare eller led-

ning. Om mätaren läcker ska den 

bytas. Ställ en spann under vatten-

mätaren tills vidare om ni inte har 

avlopp/golvbrunn i utrymmet. 

Jouren kan inte byta mätare. 

Återkom vardagar kl 07.00–15.00. 

Fastighetsägaren ansvarar för 

att vattenmätaren inte fryser sön-

der. Om detta sker får fastighetsä-

garen bekosta byte och ny mätare.

Röstmottagare 
Den 19 sep är det allmänna val 

till riksdagen, landstings- och 

kommunfullmäktige. Inför valen 

kommer Ale kommun att behöva 

rekrytera ytterligare röstmottaga-

re, både till förtidsröstningen och 

till röstningen på valdagen. För 

information och anmälan, se ale.se 

eller ring 0303 33 02 70.

Åhörare är välkomna att delta från 

och med kl 17.20.  

• Öppnande av sammanträde

• Presentation av förtroendevalda 

och medverkande tjänstemän

• Informationsärenden

• Granskning av kostnader inom 

funktionshinder

• Öppna jämförelser inom äld-

reomsorg  (Socialstyrelsen och 

SKL)

• IFO, aktuella förändringar inom 

verksamheten.

• Beslutsärenden

Sammanträdeshandlingarna finns 

tillgängliga på Vård- och omsorgs-

förvaltningen i Alafors. 

Kontakta nämndsekreterare Ulrika 

Johansson på tfn 0303 33 02 62 

om du vill ta del av handlingarna.

Dagordningen finns även på kom-

munens hemsida, ale.se; politik 

och påverkan; Vård- och omsorgs-

nämnden. Välkomna!

Eva Eriksson, ordförande och 

Lisbeth Tilly, förvaltningschef.

Inbjudan till öppet möte

Vård och omsorg, kvalitetshöjare: 

Arbeta med äldre människor som 

bor i särskilt boende, eller i hem-

vården tillsammans med personal. 

Som kvalitetshöjare gör du det 

lilla extra som förgyller dagen, 

promenader, läsa tidningen och 

småprata. Det finns även några 

platser i Dagligt arbete för perso-

ner med funktionsnedsättning. 

Även lämpligt för killar! 

Barn och fritid: Du kommer att få 

vara medhjälpare på en förskola 

eller fritidshem och blir en extra 

hand, två extra ögon i det dagliga 

arbetet med barnen. I arbetet ingår 

att få jobba i köket, städet och med 

rengöring av leksaker. 

Vaktmästeri: På våra skolor 

behövs din hjälp med att bära/

lyfta/flytta möbler och skolmate-

rial så att städningen blir effektiv. 

Skolans yttre miljö, som rabatter, 

behöver också skötas om. 

Fastighets- och trädgårdsskötsel: 

Här behövs din hjälp för att hålla 

snyggt runt våra fastigheter och 

bostadsområden i kommunen. Du 

bör kunna arbeta och slutföra en 

arbetsuppgift på egen hand.

Lägerledare:

På Krokholmens skärgårdsläger 

med övernattningar om du är 

född 1992 eller 1993.

På Jennylunds ridklubb, som har 

dagläger, om du gillar att sköta 

om hästar och stall.

Föreningarna: Här jobbar du som 

ledare för yngre barn på fotbolls-

skola,  basket, dans, orientering. 

Du ska gilla att sporta och att ta 

hand om/lära ut till barn. Skötsel 

av idrottsanläggningen ingår 

också. Skriv om du själv är med-

lem i föreningen. 

Kultur/turism: I vikingakläder ska 

du befolka Vikingagården i Hälje-

red och svara på turisternas frågor.

Simskola: Skepplandahallen har 

simskola för nybörjare i början av 

sommaren.

Sommarmusikant: Om du spelar 

ett instrument eller sjunger kan 

du jobba som musikant. Då ska 

du, i en grupp, träna in ett pro-

gram och sedan åka på turné  till 

barn/äldreomsorgen.

Mötesplats Ungdom Sommar: 

Du får tillsammans med ung-

domsledare göra sommaraktivite-

ter för unga i Ale. Man utgår från 

Ale gymnasium och kommer att 

aktivt delta i kommunens kom-

mande vänortsbesök.

Grundskolans Sommarskola: 

Jobba och gå i skola på samma 

gång! Under vecka 24–26 erbjuder 

vi feriearbete för dig som går ur 

skolår 9 och som vill jobba i kom-

bination med att förbättra dina 

betyg. 30 platser erbjuds och de 

är i första hand avsedda för elever 

som i nuläget är obehöriga till 

gymnasiet. 

För att komma ifråga för denna 

typ av feriejobb behöver du din 

nuvarande rektors underskrift. Din 

rektor vidarebefordrar underskrif-

ten till AME.

Jobben kräver att du är ansvars-

tagande, intresserad av dina 

arbetsuppgifter och kan ta egna 

initiativ. 

Du kan söka från den 22 mars 
genom att gå in på ferie.ale.se. 
Senast den 12 april 2010 måste vi 
ha fått din ansökan.

Information: Ing-Marie Lassl, 

arbetsmarknadsenheten tfn  

0303 33 01 24, 0704 32 01 24 eller 

Johan Gustafsson på Ale Fritid tfn 

0704 32 04 38, feriearbete@ale.se.

Ung i Ale – sök sommarjobbet nu!

BEBISSAGOSTUNDER

Har du en bebis mellan fyra och 

åtta månader? Fem måndagar 

från och med 15 mars. Anmälan 

krävs, tfn 0303 33 02 16.

>> Mån 15 mar–19 apr kl 10.30. 

BIBLIOTEKEN
Ale bibliotek: Utställning med 

återvunnet konsthantverk.

>> 15 mar– 9 apr

Nödinge bibliotek: ”Påskekrim”  

och boktipscafé. 

>> 23 mars 19.00

Surte bibliotek: Visor & historier 

från Bohuslän. Ingvar och Daga 

Lundsten från Orust. Entré 40 kr, 

Surte Kulturhus. Arr Surte Bohus 
Biblioteks- och kulturförening. 

>>Tis 23 mar kl 19.00.

Du som är skriven i Ale och är född –92, –93 eller –94 är välkommen att söka feriearbete under sommarlovet. 
Du får arbeta under tre veckor med sju timmars arbetsdag, totalt 105 timmar. Du som är född –92 tjänar 
 8 190 kr och du som är född –93 och –94 tjänar 6 615 kr för hela perioden.

Åk på guidad tur med BanaVäg i Väst

Eva Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden inbjuder till öppet möte med information 
och ordinarie nämndsammanträde tis 25 mar kl 17.00–20.00 i Storstu-
gan, Klockarängen i Skepplanda.

Sandra trivdes 
på förskolan
Sandra Elg, 17 år, feriejobbade på 

Vitklövergatans förskola i Nödinge 

i somras. 

– Det var mitt förstahandsval, 

jag gillar barn och att leka och 

busa med dem, berättar Sandra.

Hon tjänade ca 2–3 000 kr 

på två veckors arbete. En del av 

pengarna sparade hon och resten 

använde hon under sommaren.

– Det var mysigt att vara med 

barnen och vi kunde vara ute och 

njuta av det härliga vädret tillsam-

mans.

Namn: Sandra Elg

År: 17

Bor: Nödinge

Familj: Storebror, mamma och 

pappa.

Intressen: Dansa, sy och umgås 

med kompisar.

Framtid: Vill bli designer.


