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Oktober

Skepplanda
Tisdag 18 oktober klockan 19.00, Skepplanda bygdegård
 
Teman för kvällen:

• Vårdcentralens vara eller inte vara. Vårdcentralens chef Kerstin 

Torgeby kommer att svara på frågor.   

• Västra Götalandsregionens folktandvårdschef Karin Melander 

samt tandvårdstyrelsens vice ordförande  Lars-Inge Strömberg . 

Vad händer efter nedläggningen?       

• Ales kommunalråd Mikael Berglund utvecklar lite tankar om 

utvecklingen i Skepplanda och dess omnejd samt lite vad som 

händer i Ale.

• Alebyggen talar om äldreboendet m.m. i Skepplanda.
      
Vi bjuder på kaffe och smörgås/bulle. 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Älvängen
Onsdag 19 oktober klockan 19.00, Madenskolan

Teman för kvällen:        

• Information om Ale Vira och Änggatan 4.

• Hur har barn och ungdomar det i Ale/Älvängen idag?

• Vad händer, varför och vad gör vi?

• Information om Ale Gymnasium

Inbjudna gäster:       

• Representanter från Ale Vira och  Änggatan 4

• Thomas Berggren, projektledare Vakna

• Birgitta Augustsson, samverkanskoordinator för barn & unga i 

Ale       

• Ing-Marie Olsson, brottsförebyggare hos polisen

• Hans Enckell, verksamhetschef på Ale Gymnasium

• Pelle Andersson, Lärare på Ale Gymnasium
        
Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar  

Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och  Roland Axelsson

Nol
Torsdag 20 oktober klockan 19.00, Nols Folkets hus

Teman och inbjudna gäster:       

• Håkan Frank, bitr. chef: Polisen Nordost informerar

• Tomas Berggren: Vakna tillsammans mot droger 

• Eva Marberg: fältanknuten socialsekreterare

• Aktuella ärenden från vår ”att-göra-lista”
       
Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar  

Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Sten-Åke Oveborn

Babymassage är ett sätt att med medveten och kärleksfull beröring 

fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. 

Träna lyhördheten för varandra samt medverka till att ge ditt barn en 

bra start i livet. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment.  

Lämplig ålder 1 – 6 månader. Avgift: 350:-

>> Kurs 1: onsdagar, 6 träffar – start 26 oktober. Tid: 12.00-13.30

>> Kurs 2: onsdagar, 6 träffar – start 26 november. Tid: 18.00 -19.30

Plats: Älvängens Missionskyrka

För information och anmälan: 

Birgitta Liljeqvist, tfn 0704-61 08 41 

Carina Johansson 0768- 93 68 05. 

Kurserna genomförs i samarbete med bildningsförbundet Bilda.

Ale bibliotek ordnar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 

kurser i internet för nybörjare. Nu söker vi en ny kursledare.

Kursen du ska leda är två timmar i veckan under fem veckor. Nya kurser

kommer att erbjudas så länge nya deltagare tillkommer. Om du är 

intresserad, ring Ale bibliotek, tel 0303-33 02 16.

Ortsutvecklingsmöten

Babymassage

Dansa med kulturskolan i höst

Kursledare i internet för 

nybörjare sökes

INSTÄLLT PROGRAM
Sahlgrenska testamentet

Patrik Alströmer berättar om Sahlgrenska 

testamentet med Östads stiftelse. 

>> Tisdag 18 oktober

Skepplanda bibliotek

Programmet är inställt. Flyttas till våren.

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar visar 

sina egna alster.

>> 3 & 21 oktober

Ale gymnasiums entré

HÖSTLOVSFÖRESTÄLLNING
- JAG OCH VIOLA
Ett dasnssolo tillägnat dem i vår

närhet som inte finns mer, men som ändå är med 

oss hela tiden. Inte minst i våra

hjärtan. Passar åldrarna 5-9 år. Biljetter 20 kr finns 

att köpa på biblioteken i

Nödinge och Surte

>> Onsdag 2 November 14.00

Surte kulturhus

>> Torsdag 3 November 14.00

Tv-Studion Ale gymnasium

FÖRFATTARFRUKOST
med GP:s Kristian Wedel

Kristian Wedel är författare och journalist på 

Göteborgsposten där han också

skriver krönikor. Han har skrivit flera böcker, bland 

annat om Göteborg och New York.

Frukost står framdukat från 09.30. Kristian Wedel  

10.00. 

Pris: 60 kronor. 

Förköp på biblioteket från 24 september. 

Arrangör: Ale kommun, Studieförbundet 

Vuxenskolan

>> Lördag 15 oktober

Ale bibliotek

KONSTUTSTÄLLNING AV 
HELENE NORK
Stilla betraktelser på Skepplanda bibliotek

>> 3 - 27 oktober

PÅ GÅNG I ALE

>>

INBJUDAN TILL 
ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie 
nämndsammanträde 
onsdagen den 19 oktober 
kl. 18.00 – ca 20.00  i Storstugan,
Klockarängen i Skepplanda.

Kl. 17:00 öppnar nämndens 
sammanträde och behandlar bl.a. 
sekretessärenden. 

Kl. 18:00 behandlas 
informationsärenden och då är 
åhörare välkomna.
Informationsärenden som 
behandlas är bland annat: 

•  Sommarferiearbetet 2011
•  Receptfria läkemedel
•   Införandet av valfrihetssystem 

enligt LOV i Ale kommun

Sammanträdeshandlingarna 
finns tillgängliga i kommunhuset 
i Alafors. Kontakta 
nämndsekreterare Anna Hurtig på 
tfn: 0303-33 01 41, e-post: anna.
hurtig@ale.se, om du vill ta del av 
handlingarna.

Dagordningen finns även 
på kommunens hemsida: 
www.ale.se under politik 
och påverkan, Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Välkomna!

Boel Holgersson Lisbeth Tilly
Ordförande Sektorschef

Inriktningar: Hip-hop/street, modern dans, burlesque, jazz/

showdans och bollywood. 

Tid: v42, 45, 46, 47 och 48. Fredagar 17.30-19.30 och lördagar 15-18. 

En workshop är både fredag och lördag, olika dansinriktningar varje 

helg.

Plats: Danssalen 107 på gymnasiet i Nödinge

För dig på högstadiet och gymnasiet. Du är välkommen antingen som 

nybörjare eller om du dansat förut. Självklart är både killar och tjejer 

välkomna till alla kurserna.

Start vecka 42. Alla kurser anpassar sig efter deltagarnas kunskaper.

Lärare: Twisted Feet DA, Monica Milocco, Mike Gamble, Anette Pooja

Kostnad: Två valfria helger för 400:- eller 800:- för alla fem.

OBS! Köp biljetter på biblioteket i Nödinge.

 

Läs mer på www.ale.se/uppleva och göra


