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Juni

I slutet av augusti startar en PREP-

kurs för par med små barn och som 

bor i Ale eller Kungälvs kommun.

Kursen ordnas av Kungälv/Ale 

familjerådgivning i samråd med 

studieförbundet Sensus. 

PREP står för The prevention 

and relationship enhancement 

program och är ett förebyggande 

program som stärker förhållandet. 

Programmet är utvecklat i Denver, 

USA och är baserat på 25 års forsk-

ning omkring samliv, samspel och 

kommunikation i parrelationer.

Kursen vänder sig till par som 

vill fördjupa, stärka och vårda sin 

relation. Syftet är att ge delta-

garna verktyg och modeller för 

en varaktig kärlek. PREP är inte 

terapi utan friskvård för relationen. 

Kursen bygger på att paret kan 

arbeta självständigt med frågorna 

i materialet samt göra uppgifter 

mellan kurstillfällena. 

Innehåll

Varje kurstillfälle fokuserar på ett 

tema:

Förälskelse, kärlek och vänskap 

– varför blev vi ett par

Förväntningar på varandra och 

förhållandet

Konfliktmönster som kan 

ödelägga

Kommunikationsfärdigheter för 

trygga och tydliga samtal

Modell för problemhantering

Förlåtelse och försoning

Sensualitet, intimitet och sexu-

alitet

Grundvärderingar, prioritering-

ar och livsåskådning

Kursdatum

Tisdag den 30 augusti  

kl 17.00–19.30

Måndag den 12 september 

kl 17.00–19.30

Tisdag den 27 september

kl 17.00–19.30

Måndag den 10 oktober

kl 17.00–19.30

Tisdag den 25 oktober

kl 17.00–19.30

Måndag den 7 november

kl 17.00–19.30

Plats

Familjerådgivningen, Uddevalla-

vägen 1, Kungälv.

Kursledare

Familjerådgivare Kerstin Berfenhag 

och Majsan Malmvall.

Avgift

1 500 kr per par (inklusive litteratur 

250 kr per person). 

Anmälan

Anmäl er senast 15 augusti 2011 

till Kungälv/Ale familjerådgivning

tfn 0303 23 91 00.

För mer information

Ring familjerådgivningen på tfn 

0303 32 91 00 – om ni inte får 

svar, lämna namn och tfn så ringer 

familjerådgivarna upp.

En god man/förvaltare med gedi-

gen erfarenhet sökes till särskilt 

uppdrag. Är du rätt person eller 

känner du någon som är det, kon-

takta Eva Schiller, överförmyndar-

handläggare på Ale kommun, på

tfn 0303 33 02 68. Du kan också 

e-posta till eva.schiller@ale.se.

From 13 juni ändras telefontider 

för färdtjänsten i Ale kommun.

Följande telefontider kommer gälla: 

Måndag:  kl 10.00–11.30

Onsdag:  kl 10.00–11.30

Torsdag:  kl 10.00–11.30

För mer information ring tfn 0303 

37 12 92 eller besök www.ale.se.

Detaljplan över rubricerat område 

har utarbetats och finns, för andra 

gången, utställd för granskning 

från och med den 1 juni till och 

med den 29 juni 2011. Detaljpla-

nen har tidigare varit föremål för 

samråd och programsamråd samt 

utställning. Planområdet är cirka 50 

hektar stort och ligger omedelbart 

sydväst om Starrkärrsvägen och i 

anslutning till Aroseniusskolan och 

Madenområdet i Älvängen. 

Syftet med detaljplanen är att dels 

ge förutsättningar för uppförande 

av nya bostäder förlagda i såväl 

småhus som flerfamiljshus, dels 

möjliggöra utbyggnad av erforder-

lig ny infrastruktur och service.

Förslag på detaljplan följer gällan-

de översiktsplan för Ale kommun.

Delar av fastigheten Utby 4:5 löses 

in för att genomföra planen. Se 

plankartan.

Detaljplanen finns utställd för 

granskning under tiden den 1 juni 

till den 29 juni 2011 på följande 

plats:

Medborgarkontoret, Nödinge 

(expeditionstider mån–tor kl 

08.00–16.00, fre kl 08.00–15.30) 

Kommunhuset, Sektor sam-

hällsbyggnad, Alafors (expedi-

tionstider mån–tor kl 08.00–

16.00, fre kl 08.00–15.30)

Älvängens bibliotek (öppet-

tider: mån och ons kl 10.00–

19.00, tis och tor kl 10.00–15.00, 

fre–sön stängt)

Detaljplanen finns även att se på 

kommunens webbplats:

www.ale.se -> Bo och Bygga -> De-

taljplanering -> Pågående planer

Upplysningar om planförsla-

get lämnas av planarkitekt Erik 

Wikström 0303- 33 02 43, erik.

wikstrom@ale.se. och stadsarkitekt 

Måns Werner 0303- 33 03 22. 

Eventuella synpunkter framförs 

skriftligt till Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun, 449 80 

Alafors, senast den 29 juni 2011. 

Den som inte framfört skriftliga 

synpunkter senast under utställ-

ningstiden kan förlora rätten att 

senare överklaga beslutet att anta 

planen.

Få hjälp med att stärka er relation

Ny utställning av detaljplan  

för Kronogården i Ale kommun

Nya telefontider  
för färdtjänst
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Bryt upp, bryt upp! 

Den nya dagen gryr
Ale kommun vill gratulera alla treor på 

studenten och önska ett lycka till i framtiden 

med hjälp av Karin Boyes odödliga ord: ” Nog 

finns det mål och mening i vår färd – men det 

är vägen, som är mödan värd”. Grattis!

Sökes: 
erfaren god man


