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Mars

EVENEMANG I ALE
PÅSK PÅ BIBLIOTEKEN

Påsköppet 

Skärtorsdag 1 apr

Skepplanda 10.00–13.00

Surte 10.00–15.00

Älvängen 10.00–13.00

Ale bibliotek

1 apr 08.30–15.00

6–8 apr 10.00–19.00

9 apr 10.00–15.00

10 apr 10.00–14.00

Sagostund på Ale bibliotek, 

Nödinge, 1 apr kl 10.30

Anmälan senast 31 mars på  

tfn 0303 33 02 16 eller  

bibliotek@ale.se.

Pyssel till alla barn 1 apr.

Nödinge kl 11.00–14.00,  

Surte 10.00–15.00,

Älvängen 10.30–12.00.

Alla barn är välkomna. 
Långfredag–annandag påsk, 

stängt på alla bibliotek i Ale.

DÖDLIGT GIFT
 –en osalig saga.
Ale gymnasium, estetiska pro-

grammet presenterar en musik-

teaterföreställning.

>> fre 16 apr kl 19.00. Teatern 

Ale gymnasium. Visas även 17 & 

19–23 apr.

Vuxen 40 kr, ungdom 20 kr. Biljet-

ter på Ale bibliotek 0303 33 02 16.

Sök sommarjobb nu!

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.

Du kan söka 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.

Renhållningen i påsk
Sörmossen 

Återvinningscentral & miljöstation

Påskafton 9.00–16.00. 

Stängt under långfredagen,  

påskdagen och annandag påsk. 

Ordinarie öppettider se ale.se.

OBS! Glöm ej att ha det röda 

besökskortet väl synligt när ni 

anländer. 

Sophämtning

I samband med påskhelgen kan 

det bli vissa förskjutningar

av hämtningsdagar. Ställ för säker-

hets skull ut kärlen två dagar före 

ordinarie hämtningsdag.

Ring 0303 33 01 07, –08, –09 för 

ytterligare upplysningar.

VIKINGAGÅRDEN I PÅSK

Lär dig att tälja med kniv och 

yxa, gör dina egna smycke och 

baka vikingatida bröd. Ta en fika i 

vårt trevliga café och titta in i vår 

spännande vikingashop.

Vi finns i Häljered och har påsk-

lovsöppet för alla barn under  

v 14 tis–fre 10.00–15.00. Entré 60 kr. 

Ring oss på tfn 0303 33 06 21. Läs 

mer på ale.se.

Fotoutställning med naturbil-

der av Renée Karlsson och Hasse 

Lager. 

>> Tis 6 apr kl 19.00–21.00 i caféet.

Belysning och uppvärmning
Du som vill lära dig mer om belysningsdesign, uppvärmning, 

och solfångare är välkommen till föreläsningar och utställ-

ningar med konsument– och energirådgivning. 

Ortsutvecklingsmöte
Nu är det dags för ortsutveck-

lingsmöten. Plats och tema för 

respektive ortsutvecklingsmöte 

annonseras här i veckoannonsen 

och på ale.se. Nästa ortsutveck-

lingsmöte är den 13 april kl 19.00 i 

Hålanda Bygdegård.

Sagostund på biblioteket
Nödinge bibliotek är mycket mer än bara böcker. På sagostunden 

utvecklas bebisarna medan föräldrarna knyter kontakter.

Under våren har det varit sagostunder för bebisar på biblioteket i Nödinge. 

Efteråt var det fika och föräldrasnack på golvet medan barnen lekte.

Mile Dilas, 33, har precis påbörjat sin pappaledighet och tycker att det ska 

bli spännande att vara hemma med sin dotter.

 – Det blir nya rutiner med att planera in sömn och mat. Man får sätta sig 

själv sist, igår fick jag själv äta lunch klockan tre, säger Mile och skrattar.

Mile har märkt att dottern Sara, åtta månader, tycker det är roligare att 

läsa böcker sedan hon började lyssna till sagoläsningen. Läs mer på ale.se.

Text och foto: Pernilla Hellberg

Fria resor i Ale
Från 1 april 2010 får alla pensio-

närer åka gratis på bussarna inom 

kommunen under lågtrafiktid.

Mer information hos Västtrafik på 

tfn 0771 41 43 00 eller

vasttrafik.se/sv/Priser--Produk-

ter/Priser/Gratisresor-for-aldre/

Sara, åtta månader njuter av sagostunden på biblioteket tillsammans med pappa Mile.

Anhörigcafé
Anhörigcafé i Älvängens Aktivi-

tetshus var 4:e onsdag 7/4, 5/5,   

2/6 mellan 13.00–16.00. Du som 

stöttar eller vårdar en närstående 

är välkommen, själv eller tillsam-

mans med den person du stötttar.

Hör av dig till Ann-Marie Thunberg 

tfn 0303 37 12 54.

MÖTESPLATS UNGDOM

Varje ons och lör 17.00-21.00, 

för unga  mellan 12 och 20 år.

>> Ons 31 mars har vi aktiviteter 

som breakdance, mangateck-

ning, foto, dans, musik i grupp. 

Det är även påverkanstorg 

för ungdomar i Ale kommun 

kl.13.30–18.00 i Ale gymnasiums 

matsal.

Du som ungdom kan komma, 

säga vad du tycker och påverka! 

Anmälan: ungdomsradet@ale.se

>> Lör 3 apr är det påskafton 

och vi har stängt.

Välkomna tillbaka den 7 april 

igen. Glad påsk!

Konsumentrådgivning 

och energi- och klimat-

rådgivning.

Älvängens folkets hus  

tis 13 apr kl 16.30–20.00.

Belysning, utställning 

och seminarium, inred 

snyggt smart och  

energieffektivt. 

Alafors, medborgarhuset 

ons 14 apr kl 16.30–20.00. 

Uppvärmning och sol-

fångare, utställning och semina-

rium, välj rätt uppvärmning. 

Alafors medborgarhuset  

tor 15 apr kl 16.30–20.00. 

>> Påsk på Ale Vikingagård

”De djupaste sjöarna 
i Sverige finns i norra 
delen av landet. Hor-
navan är djupast med 
221 m följt av Siljan 
med 134 m djup.”

VA/Tekniska förvaltningen

>> Seminarium om uppvärmningssys-
tem och solfångare, tor 15 apr kl 18.30.

Vill du veta mer om konsument 

och energikvällarna, se  

www.ale.se/bo och bygga


