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September

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

Stängt på biblioteken
ALLA BIBLIOTEK har stängt tor den 23 sep 

pga bok- och biblioteksmässan.

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDER i medborgarhuset i 

Alafors den 27 sep, 25 okt, 1 nov, 29 nov och 

13 dec. Välkommen!

Brandsbovägen i Nol
VA LÄGGER EN NY dricksvattenledning för 

spill- och dagvattenledning på Brandsbovä-

gen i Nol. 

Arbetet kommer att börja v 38 och fort-

sätta året ut. Det kommer att vara begrän-

sad framkomlighet under arbetets gång och 

eventuellt avstängning av vägen. 

Läs av din vattenmätare
FÖR DIG SOM HAR kommunalt vatten är 

det dags att lämna avläsning. Information 

finns med din senaste räkning.

YUP, för dig 18–24 år
DU SOM ÄR ARBETSLÖS och är mellan 

18-24 år har möjligheten att delta i YUP, 

young unemployed people. YUP handlar om 

entreprenöriellt tänkande. 

Bakom projektet står arbetsmarknads-

enheten och arbetsförmedlingen. Projektet 

pågår 11 okt–11 nov. För mer info, ring  

Maria Broman, AF, tfn 010–48 71 964 

Cope 3–12 år och tonår
DU SOM ÄR FÖRÄLDRAR till barn mel-

lan tre och nio  år i Ale är välkommen till 

COPE-kurs. Du får olika verktyg för att förstå 

barns beteende, från uppmuntran till hur du 

förebygger konflikter. Det kostar inget och 

vi bjuder på fika. Tid och plats: Bohusskolan 

den 28 sep kl 17.30. 

NU STARTAR, TONÅRS-COPE, en föräldra-

kurs på nio träffar med. Vi diskuterar bland 

annat, hur får man mindre tjat och bråk 

hemma? Vi tittar på korta filmavsnitt och 

diskuterar utifrån dessa. Varje lektion bygger 

på en strategi. Tid och plats: Aroseniussko-

lan den 30 sep kl 17.30-19.30

För båda cope-kurserna anmäl dig till 

birgitta.freden@ale.se. 

Vi kalkar Ales sjöar
ALE KOMMUN KOMMER under hösten 

att kalka sjöar och våtmarker med båt och 

helikopter. Aktuella objekt: Forsåns, Söråns, 

Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och 

Rämne ås vattensystem, St Iglekärr, Holme-

sjön, Holmevattnet och Stavsjön. För mer 

info ring, Göran Fransson, 0303 33  07 37.

Ale fritidsbusskort
DU GYMNASIEELEV som är folkbokförd i 

Ale kommun kan hämta ett Ale fritidsbus-

skort på medborgarkontoret i Nödinge på 

följande tider: mån 20/9 kl 14–16.30, tis 21/9 

kl 15–18.00, ons 22/9 kl 14–16.30. Vänligen 

respektera tiderna för hämtning av kort. 

Kortet lämnas endast ut vid uppvisande av 

giltig identitetshandling. 

Kom till nationella anhörigdagen 
VI VÄNDER OSS TILL DIG som har en närstående som behöver ditt stöd eller hjälp. Anhöriga 

är mycket viktiga för en person som är sjuk eller funktionshindrad men det är inte så lätt att 

var anhörig alla gånger. Ibland kan man vara i behov av eget stöd för att klara situationen. Pe-

riodvis kan det vara mycket som händer och det kan vara svårt att få tid och kraft att räcka till. 

Det kan vara svårt att få ihop sitt livspussel.

BALANS I LIVET – OM STRESS OCH STRESSHANTERING, FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA. 
Föreläsning av Bo Harty, psykolog på Humanhälsan. Paus med fika. Föreläsningen sker på 

nationella anhörigdagen den 6 oktober kl. 18.30–21.00 i Teaterlokalen på Ale gymnasium i 

Nödinge. Kostnad 50 kr. Ale kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkomna! 

SJÖRÖVARRESAN MED  

LONG KALSONG

En familjeföreställning för barn mellan 

4–9 år. Följ med Tompa och Mackan på ett 

spännande musikäventyr på de sju haven.  

Medborgarhuset i Alafors. Pris: 60 kr

>> Sön 26 sep kl 14 .00 

SPISA STRINDBERG –  

MIN MIDDAG MED AUGUST 

Strindberg för hela slanten, in och ut och 

bak och fram. Eftertänksamt, finstämt och 

pang på rödbetan. Biljetter köps på Ale 

bibliotek i Nödinge, 120 kr vuxen, 80 kr 

ungdom, scenpassrabatt 20 kr. Plats: Teatern 

Ale gymnasium. Arrangör: Teaterföreningen 

i Ale, ABF.

>> Ons 29 sep kl 19.00

SKEPPLANDA AKVARELLMÅLARE

En samlingsutställning med Skepplanda 

akvarellmålare på Repslagarmuseet i 

Älvängen. Basutställningar om bland annat 

Repets historia från stenålder till nutid, Ivar 

Aroseniusrummet (presentation av konstnä-

ren Ivar Arosenius.). Tillfälliga utställningar, 

guidade visningar med repslagning på de 

gamla maskinerna. Kafé, souvenirbutik.

>> Sön 26 sep 

BEBIS-SAGOSTUNDER 

på Surte bibliotek för barn 4–8 mån. Vi träf-

fas fem tisdagar och läser, ramsor och fikar 

tillsammans. Fika 10 kr. Anmälan senast 30 

sep, tfn 0303 33 01 71 >> Tis 5 okt kl 10.30 

QUIZ! 

Frågesport om allt möjligt på Ale bibliotek, 

Nödinge. Bokvinster till bästa lag.

>> Ons 6 okt kl 19.00

EVENEMANG I ALE


