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November

GLÖGG PÅ BIBLIOTEKET
Låna julböcker, julpyssla, lyssna på en julberättelse 17.30.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

>>Surte bibliotek tisdag 

29 november kl. 14.00 – 19.00

Välkommen!

 

SENASTE NYTT PÅ ARKEOLOGIFRONTEN
Martin Skoglund sammanfattar årets Skepplandanyheter från 

underjorden.

Fika / inträde 40 kr

>>Tisdag 29 november kl. 19.00

Skepplanda bibliotek

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

 

MINIUTSTÄLLNING AV GÖTA 
ÄLVDALSKONSTNÄRERNA
>>22 november – 14 december.

Skepplanda bibliotek

 

KONSERT I JULETID
Med Sveriges svängigaste man SVANTE THURESSON 

och HANNAH SVENSSON 

EWAN SVENSSONS TRIO

Utdelning av Ale kommuns kulturstipendie 

och Vaknastipendiet

>>Torsdag 1 december kl 19.00

Teatern Ale gymnasium

PÅ GÅNG I ALE

Renhållningen meddelar
Måndag den 5 december 

börjar ÅVC-kortet att gälla.

Välkommen till 

ÖPPET 
HUS på 

Ale Gymnasium

29-30 
NOVEMBER 
kl 18-21 och 

14 
JANUARI 

kl 10-14

Kontakt: 0303 33 00 69 

alegymnasium.se

Stor skola som känns liten
En stor skola som ändå känns liten 

och personlig. Så beskrivs Ale gym-

nasium av eleverna. Här berättar 

Rasmus och Sara om stämningen 

och smultronställena på skolan.

– Jag trivs jättebra på skolan. Det 

är trevligt och jag känner mig alltid 

trygg här, säger Rasmus Landers, 

en tredjeårselev som går Sam-

hällsprogrammet på Ale gymna-

sium. Alla är så accepterande mot 

varandra. Stämningen är god och 

det känns väldigt personligt och 

lugnt här.

Ale gymnasium är en intressant 

byggnad med spännande arkitek-

tur som rymmer café, bibliotek, 

idrottshall, teater och två så kall-

lade torg.

– Mitt smultronställe här på skolan 

är det blågula torget. Här kan man 

sitta i lugn och ro, samtidigt som 

det är lite folk runt omkring, säger 

Sara Glennbrant, som också går 

tredje året på skolan.

Torget är en stor öppen yta, högt 

i tak, med ett blå-gult färgtema. 

Här sitter eleverna och arbetar eller 

bara umgås. 

Rasmus Landers smultronställe är 

det röda torget, där musikeleverna 

några gånger per termin håller 

konserter. Då samlas elever från 

alla program för att lyssna. Elev-

erna brukar vanligtvis umgås inom 

sina program och klasser, men vid 

de här tillfällena känner man verk-

ligen av en stark skolanda, säger 

han. Och så fi nns ju de berömda 

soff orna här!

Det Rasmus främst kommer att 

minnas från sin tid här är tuff t 

plugg, men också att skolan över-

träff ade hans förväntningar. Och 

på frågan om han skulle rekom-

mendera Ale gymnasium, svarar 

han: 

– Många kompisar, nära hem, bra 

undervisning och mysiga smult-

ronställen – bättre blir det inte!

Linnea Alfredsson, Sp3A Media

Med kortet har varje hushåll rätt till 10 avgiftsfria besök om året på 

Ale kommuns återvinningscentral Sörmossen i Bohus.

Man håller ÅVC-kortet framför kortläsaren, bommarna öppnas till 

återvinningscentralen, och besöket registreras.

Du som fortfarande inte har fått det nya kortet kan den 5 december med 

hjälp av personal på plats fylla i ”Ansökan om ÅVC-kort”. Det nya kortet 

skickas därefter till din hemadress, med besöket registrerat på det nya 

kortet.

Den som inte har eget renhållningsabonnemang (t ex den som bor i  

hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet) kan själv ansöka om eget ÅVC-

kort med en blankett på kommunens hemsida:

http://ale.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/

atervinningscentral-sormossen/atervinningskort.html

Connect är en ny föräldrakurs för 

dig som har tonårsbarn, en tid då 

du fortfarande är mycket viktig 

som förälder! Vi träff as tio gånger 

under ledning av två utbildade 

kursledare. Tillsammans ökar 

vi vår förståelse för barns och 

tonåringars behov och beteende. 

Vi får också kunskap om olika sätt 

att kommunicera och bemöta 

varandra så att det blir bra för både 

barn och vuxna.

Connect ger dig inspiration, 

kunskap och nya tankar om din roll 

som förälder.

Vi träff as tio gånger kl 18.00-19.30.

Varje träff  startar med fi ka kl 18.00

10 januari startar en grupp 

I Nödinge, Trollevik, Södra 

Trolleviksvägen. Anmälan senast 

den 15 december. 

Kursen är kostnadsfri.

 Vill du veta mera eller anmäla dig, 

kontakta någon av handledarna 

Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ ale.se, 

0303-330551, Madeleine Sandahl-

Rehnberg, 0303-371475

Connect - Ny kurs för tonårsföräldrar

Sara och Rasmus på blågula torget. Här kan man antingen plugga eller bara umgås med sina vänner.


