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Nybliven företagare med enskild 
firma eller handelsbolag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom det 
som du behöver veta. Antingen du har startat eller är på gång att 

starta en enskild firma eller handelsbolag.
 

Vi pratar bland annat om bokföring, F-skatt, moms och 
arbetsgivarregler. Ta med dig dina frågor då de är en viktig 

del av mötet..

Tisdag 13 september
kl 18.00-21.00

Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.
Obligatorisk anmälan senast 9 september till:

Jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 

NÖDINGE. Succén med författar-
frukost fortsätter även i höst.

Först ut är Camilla Ceder.
Lördagen den 17 september 

gästar hon Ale gymnasium.

Lina Ekdahl, Johan Theorin och 
Mats Ahlstedt är några av de förfat-
tare som har gjort uppskattade besök 
tidiga lördagsmorgnar i Ale bibliotek. 
Om det skulle bli någon fortsättning i 
höst var länge oklart.

– Vi har inte de ekonomiska möj-
ligheterna som det ser ut i dagsläget, 
förklarar bibliotekschef Margareta 
Nilson efter vårens avslutande förfat-
tarfrukost.

Nu är Studieförbundet Vuxensko-
lan med som en samarbetspartner och 
därmed kan författarfrukostarna rulla 
vidare även i höst.

– Vi är jätteglada att det blir en fort-
sättning. Vi har en trogen skara besö-
kare, som förhoppningsvis kan bli ännu 
några fler, säger Margareta Nilson.

Höstens första författare som ale-
borna får stifta bekantskap med är 
Camilla Ceder från Göteborg. 2009 
debuterade hon med kriminalro-
manen ”Fruset ögonblick”. Året 
efter utkom hennes andra roman, 
”Babylon”. Böckernas huvudper-
soner är kriminalkommissarie 
Christian Tell och journaliststu-
denten Seja Lundberg.

– Jag har läst båda böckerna 
och blev förtjust, säger Margareta.

I slutet av oktober sker nästa 
författarfrukost. Då riktas blick-
arna på GP-journalisten Kristian 
Wedel som har beskrivits som 
det småputtriga kåseriets mästare.

Författarfrukost med Camilla Ceder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lördagen den 17 september blir det författarfrukost i Ale 
bibliotek med Camilla Ceder.

– Succén fortsätter i Ale bibliotek

September
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PÅ GÅNG I ALE
RYTM OCH RÖRELSE FÖR YNGRE BARN

Sång, lek, ramsor, spel på enklare rytmin-

strument. För dig som är 4-5 år och som 

vill utforska musiken genom fantasin. Kos-

tar 400 kronor per termin. Anmäl till kul-

turskolans expedition på tfn 0303 33 05 90 

eller via e-post till susanne.e.johansson@

ale.se. Arr: Kulturskolan.
>> Start: 12 sep (gratis prova på). Sedan   

måndagar 15.30–16.10 på Ale gymna-

sium, sal 107.

SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKEN

Bebis-sagostunder hålls på Ale bibliotek i 

Nödinge samt på Surte bibliotek och hålls 

för bebisar mellan 4 och 8 månader och 

deras föräldrar. Vi träffas fem gånger och 

läser böcker och ramsar tillsammans.

Ale bibliotek, Nödinge: Start tisdag 27 

september kl 11.00. Anmälan på tfn 0303 

33 02 16 eller på e-post: bibliotek@ale.se. 

Surte bibliotek: Start torsdagen den 29 

september kl 09.30. Anmälan på tfn 0303 

33 01 71 eller e-post: sara.dahl@ale.se.

Dessutom hålls sagostunder för barn i alla 

åldrar varje onsdag kl 10.00 på Älvängens 

bibliotek samt varannan onsdag kl 14.30, 

udda veckor, på Surte bibliotek.

VINNARE - MOTIONSKORT

1:a pris på Friska Tags motionskort gick till

Elsie G Svensson, Knaptorp, Älvängen som 

vann en spa-dag.

VINNARE – UPPLEVELSEKORT

1:a pris, en spa-dag gick till Ann-Marie 

Andersson,  Bohus.

2:a pris – en termos vann Lennart Matts-

son, Nödinge.

3:e pris – en ryggsäck gick till Carin 

Wendt-Andersson, Skepplanda. 

Stort grattis till samtliga vinnare!

Välkomna till nationella anhörigdagen 

den 6 oktober. Vi vänder oss till dig som 

har en närstående som behöver ditt stöd 

eller hjälp!

Anhöriga/närstående är mycket viktiga för 

en person som är äldre eller som är sjuk 

eller funktionshindrad. Ibland kan man som 

den stödjande vara i behov av eget stöd för 

att klara situationen. Periodvis kan det vara 

mycket som händer och det kan vara svårt 

att få tid och kraft att räcka till. 

Vi har nu fått möjlighet att erbjuda en före-

läsning kring ämnet ”Mindfulness – medi-

tation och ett sätt att leva”. Föreläsningen 

kommer att handla om att träna i att vara 

här och nu, ett verktyg till nytta i vardagen 

och en möjlighet att påverka sin livssitua-

tion. Föreläsare är Bo Harty, psykolog från 

Ledarsupport AB.

I pausen serveras fika. Vi träffas i teaterlo-

kalen på Ale gymnasium i Nödinge den 6 

oktober kl 18.30–21.00.

Anmälan eller frågor mottas av Ann-Marie 

Thunberg, tfn 0303 37 12 54,  e-post: ann-

marie.thunberg@ale.se, eller av Vuxensko-

lan, tfn 0303 74 85 02, e-post: ale@sv.se. 

Anmäl senast 30 september. Gratis inträde.

Varmt välkomna!

Hurtiga vinnare dragna

Snart nationella anhörigdagen

Aleanställda till mässa
Tre sjuksköterskor inom äldreomsorgen i 

Ale är i veckan på mässa i Stockholm efter 

att ha blivit inbjudna att presentera hur Ale 

arbetar med bland annat fallprevention. 

Maria Edström, Birgitta Lindell och Jolanta 

Nolfalk heter sjuksköterskorna som kommer 

att ställa ut.

Ale bibliotek, Nödinge, håller stängt ons 

14 sept till tis 20 sept. Endast öppet för 

författarfrukost med Camilla Ceder lördag 

17 sept. Biblioteket ska under perioden 

göra om entréplanet samt installera ett nytt 

utlåningssystem.  

Obs! Stängt på biblioteket


