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BEBIS-SAGOSTUNDER 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
För bebisar mellan 4 och 8 

månader och deras föräldrar.

Vi träff as fem gånger och läser 

böcker och ramsar tillsammans.

>>Start torsdag 17 november 

kl. 9.30.

Anmäl dig via e-post 

sara.dahl@ale.se eller telefon 

0303-330 171.

UTSTÄLLNINGAR 
PÅ SKEPPLANDA 
BIBLIOTEK
Agneta Gustavsson, Hålanda, 

ställer ut keramik i stengods med 

änglar som tema.

Utställningen pågår till och med 

22 november.

Miniutställning av Göta 

Älvdalskonstnärerna 

22 november – 14 december.

Vernissage måndag 21 nov 

kl 16.00-19.00

Bibliotekets öppettider: Måndag, 

14.00 - 19.00, tisdag, 10.00 - 15.00, 

torsdag, 10.00 - 16.30.

KONSERT I JULETID 
MED EWAN 
SVENSSONS TRIO
Solister Svante Thuresson och 

Hannah Svenson. Teatern Ale 

gymnasium. Traditionsenlig 

konsert i juletid med utdelning av 

Ale kommuns kulturstipendium 

och Vakna! Stipendiet. Biljetter150 

kr säljes på biblioteket i Nödinge. 

I pausen serveras julfi ka. 

Föreställningen är ett samarbete 

med Teaterföreningen i Ale och 

ABF sydvästra Götaland.

>>Torsdag 1 dec kl 19.00

PÅ GÅNG I ALE

Kortfattad redovisning av den 
VA-enkät som skickades ut i våras

• Svarsfrekvensen för enkäten 2011 är lägre än för enkäten 2009. 

• Majoriteten av abonnenter är nöjda med dricksvattenkvaliteten som smak, 

lukt och tryck.

• Leveransen av dricksvattnet anser många har blivit sämre. Detta kan 

höra samman både med projektet BanaVäg i Västs arbete med E45 och 

kommunens eget arbete. 

• De fl esta abonnenter har inte läst eller engagerat sig i informationen om 

taxa och avgifter. De som har tagit del av informationen är nöjda med den.

Läs mer på www.ale.se

Vill du göra stor skillnad?
- Bli kontaktperson!
Som kontaktperson gör du en 

stor skillnad för en person med 

funktionsnedsättning. En kontakt-

person är en medmänniska som 

ger stöd genom att vara en vän/

kompis.

Att vara kontaktperson innebär att

du och personen med funktions-

nedsättning träff as cirka två

gånger per månad och gör

något tillsammans som ni båda

uppskattar. Exempel på aktiviteter 

kan vara att gå på bio, promenera, 

träna, laga mat tillsammans, gå på 

café mm. Det fi nns inga krav på 

något visst antal timmar som ni 

måste träff as. Samvaron mellan er 

är det som är viktigast. 

För att bli kontaktperson krävs det 

ingen formell utbildning.

• Du ska fyllt 18 år

• Du ska själv ha en stabil 

situation.

Du får viss ekonomisk ersättning 

som kontaktperson som är indelad 

i två delar; omkostnad och arvode. 

Gå in på www.ale.se och fyll i en 

elektronisk intresseanmälan eller 

skicka den via mejl till 

kontaktpersoner-lss@ale.se

Du är välkommen att ringa eller 

mejla: Arbetsledare: Andreas 

Bryngelsson 0303-371302 

andreas.bryngelsson@ale.se

Enhetschef: Pernilla Brag 

0303-371229  pernilla.brag@ale.se

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 

28 november 2011 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• Allmänhetens frågestund

• Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31 

• Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till kultur- 

och fritidsnämnden

• Förslag till ny trafi kplan och hastighetsplan

• Svar på motion från ungdomsfullmäktige om gratis busskort

• Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska få leva 

tillsammans på kommunens boende

• Svar på motion från Rune Carlsson (SD) om mottagande av fl yktingar 

och andra skyddsbehövande

• Interpellation till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 

ordförande om lönestöd till föreningsanställda

• Ansökan från Alebacken Sportklubb

• Ansökan om arrendeavtal för Skepplanda BTK

• Energi- och klimatplan

• Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

  

Föredragningslistan fi nns hos Ale kommun,0303-330 000 och på ale.se. 

Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 

Torsdag kl 17.00-21.00 

Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 

endast för 16 år och äldre)

Lördag kl 11.00-15.00

Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 

Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 

Pris 450:- 15ggr.

Måndagar och fredagar 

kl 15.30-17.30

Märkestagning:

Onsdagar kl 15.00-17.00. 

Pris 250 kr.

Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):

Onsdagar kl 20.00-21.00

Torsdagar kl 16.00-17.00

Pris badavgift + 15 kr

Normal vattentemperatur 26-27ºC

Torsdagar varm bad 33-34ºC

Massage
Massör Arto Lassuri, Bohus 

Massagekonsult

Torsdagar (andra dagar/tider enl 

överenskommelse)

Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30

Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 

Pris 500 kr för 10 ggr


