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April

EVENEMANG I ALE
SLÄKTFORSKARHJÄLP

Vem tror du att du är? Vi hjäl-

per dig att söka dina rötter. Ale 

släktforskare på Ale bibliotek.

>>  Lör 10 apr kl 10.30–13.00.

DÖDLIGT GIFT
 –en osalig saga.
Ale gymnasium, estetiska 

programmet presenterar en mu-

sikteaterföreställning på Teatern 

Ale gymnasium. Biljetter på Ale 

bibliotek 0303 33 02 16. 

Samarr: ABF, Teaterföreningen i 

Ale.

>> Fre 16 apr kl 19.00. Vuxen 40 

kr, ungdom 20 kr. 

  

MÖTESPLATS UNGDOM

Varje ons och lörd 17.00-21.00.

>> Ons 7 apr: break-dance, manga-

teckning, foto, dans, gymcirkel och 

musik i grupp. Bloggföreläsning 

med Sabahudin Sabani kl 18.00.

>> Fre 9–sön 11 apr ordnar 

HeavenHack spelförening ett stort  

LAN i Ale gymnasiums idrottshall. 

Biljetter på heavenhack.se. 

DU KVINNA MITT I LIVET
Slowfood, en hållbar livsstil. 

Med Kristina Sjöholm, kostchef.

>> Mån 12 apr kl 18.30–21.00.

Starrkärr församlingshem.

Ortsutvecklingsmöten

THE LAST FIVE YEARS
I musikalen The Last Five Years 

möter vi skådespelerskan Cathy 

och författaren Jamie och får 

följa deras fem år långa förhål-

lande ur två olika perspektiv. Med 

humor och svärta porträtteras 

en nutida relation. Med Hanna 

Hedlund och Christopher Wollter.  

Vuxen120 kr, Ungdom 80 kr.

Samarr: ABF, 

Teaterföreningen i 

Ale, Ale Folkets hus. 

Servering med vin & 

öl i pausen.

>>  Ons 21 apr 

kl 19.00. Medbor-

garhuset Ledet.     

Du är välkommen på öppet sam-

manträde i Barn- och ungdoms-

nämnden ons 14 apr, Barnkamma-

ren, Kommunhuset i Alafors. 

Vi startar kl 10.00 med information 

följt av frågestund och nämndens 

sammanträde. 

Informationen är bland annat:

Ale kommuns arbete med förbe-

redande skolgång för nyanlända 

utlandsfödda elever

Barn- och ungdomsnämndens verksamheters Kvalitetsredovisning 

2009

Föranmäl gärna frågor till nämndsekreterare via e-post johanna.olsson@

ale.se eller på tfn 0303 33 04 89. Anmälan till johanna.olsson@ale.se eller 

på tfn 0303  33 04 89. 

Välkomna!

Hålanda  
Tis 13 apr kl 19.00,  

Hålanda bygdegård 

Guidad vandring i Verle Gam-

melskog

Thomas Persson berättar om 

vildsvin

Bygdegården informerar om 

sin hemsida

Sommarfestival på Mauritzberg 

Välkomna , 

Christer Damm, Jan-Åke Persson, 

Mariam Hagberg

Surte
Ons 14 apr kl 19.00,  

Glasbruksmuseet Surte

Hur påverkar tåg och vägut-

byggnaden de boende i Surte? 

Med BanaVäg i Väst.

Resa med Västtrafik, informa-

tion om tidtabeller och konto-

betalning. 

Information om trygghets-

vandring i Surte. 

 Välkomna,

Stina-Kajsa Melin, Lennart Dahl,  

Jessika Forsell och Jan-Åke Lindberg

VÄRLDSBOKSDAGEN
Författarfrukost i april gästas av 

Mats Ahlstedt, författare till bla 

Den röda damcykeln som utspelar 

sig i Nödinge & Mordet på Ragn-

hildsholmen. Biblioteket Nödinge, 

Anmäl dig senast 23 apr, 50 kr 

med frukost.

>> Sön 25 apr kl 09.30.

FESTIVALBORG

Årets skönaste arrangemang, med 

artister, disco och café.  

Från årskurs 7. 

Artister: Erik Grönwall, Eldrimner, 

Broshan, Mikael Riesbeck. 

Biljetter: Löftet, Ale fritidsgårdar 

och Ale bibliotek.

>> Fre 30  apr kl 19.00–21.00. 

Ale gymnasium, Nödinge.

Nol
Tor 15 apr kl 19.00,  

Folkets Hus Nol

Känner du dig osäker på Västtra-

fiks nya biljettsystem?

Stig Brattberg från Västtrafik 

har med sig kortläsare och visar 

hur det går till i praktiken.

Har du synpunkter på turlistan?

Stefan Kraft från Västtrafik och 

Annika Friberg från Ale kom-

mun redovisar förbättringar 

och tar emot era frågor och 

synpunkter

Välkomna

Lars-Ove Hellman, Rose-Marie 

Fihn, Ingmarie Torstensson

>> Hålanda bygdegård

Sök sommarjobb nu!

Du som är skriven i Ale och är 

född –92, –93 eller –94 är välkom-

men att söka feriearbete under 

sommarlovet. 

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.

Fixartjänster i Ale

Du som är över 65 år och 

behöver hjälp för att undvika 

fallolyckor. 

Har du svårt för att klara vissa 

vardagssysslor kan du ringa

Fixartjänster på arbetsmarknads-

enheten, tfn 0303 33 01 24.

Vi hjälper till med att byta lampor, 

gardiner, sätta upp eller byta 

batteri i brandvarnare, fästa upp 

sladdar, hänga upp tavlor, ställa

fram utemöbler, hämta saker från 

höga skåp, vind eller källare med 

mera.

Tjänsterna är kostnadsfria men 

materialet bekostas av dig själv.

Konsument- och energikvällar
Vill du sänka dina energikostnader eller ska du anlita hantver-

kare? Då får du inte missa konsument - och energikvällarna 

där du kan få råd, tips och nya idéer.

Älvängens folkets hus  
tis 13 apr kl 16.30–20.00.

Konsumentrådgivning och  

information om hantverks-

frågor, energispartips och 
klimatrådgivning.

Alafors, medborgarhuset 
ons 14 apr kl 16.30–20.00.

Belysning, utställning och  

seminarium, inred snyggt 
smart och energieffektivt.  

tor 15 apr kl 16.30–20.00.  

Uppvärmning och solfångare, 

utställning och seminarium,  

välj rätt uppvärmning.

>> Seminarium om uppvärmningssystem 

och solfångare med Lars Andrén, tor 15 

apr kl 18.30.

Vill du veta mer om konsument 

och energikvällarna, se  

www.ale.se/bo och bygga

Fråga barn- och ungdomsnämnden

>> Erik Grönwall, festivalborg

Christopher Wollter Mer om evenemangen på ale.se.


