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Januari

FÖRELÄSNINGAR OM LJUS

På Skepplanda bibliotek torsda-

gen den 27 januari kl 19.00.

Ljus – till nytta, nöje och behag.

Sigun Melander berättar om 

ljuset i Ivar Arosenius konst. 

Bo Björklund berättar om belys-

ning förr och om de första elver-

ken på Risveden.

Pia Ahlberg berättar om det 

levande ljusets roll i våra hem.

Fika / Inträde 40 kr. Arr: Bibliote-

kets vänner i norra Ale, Biblioteket, 

Studieförbundet Vuxenskolan

SAGOSTUNDER FÖR BEBISAR

Bebis-sagostunder på biblioteken 

i Nödinge och Surte. För bebisar 4 

– 8 månader. Vi träffas fem gånger 

och läser och ramsar tillsammans.

Nödinge: 

Start tisdag 1 februari kl 10.00. 

Anmälan telefon 0303 33 02 16

Surte: 

Start torsdag 3 februari kl 09.30. 

Anmälan telefon 0303 33 01 71

BOKCIRKEL FÖR VUXNA 

På Surte bibliotek. Vill du vara 

med i bokcirkel? Vi träffas en gång 

i månaden med start tisdagen 1 

februari klockan 18.00 på Surte 

bibliotek. Fika 10 kronor. Anmälan 

telefon 0303 33 01 71.

SCRAPBOOKING FÖR UNGA

Onsdag 19 januari – öppet mellan 

kl 17.00–21.00. Kl 18.00. Scrap-

book & pysselworkshop med 

Pysselklubben. Gratis.

Mötesplats Ungdom vänder sig 

till unga i Ale kommun, öppet 

varje onsdag och varannan lördag 

17.00–21.00.  Inspiration, aktivi-

teter, studiecirklar, workshops, 

konserter, evenemang med mera. 

Vi finns på Ale gymnasium i 

Nödinge.  Mötesplats Ungdom är 

ett samarbetsprojekt mellan Ale 

kommun, Vakna! Tillsammans mot 

droger, Löftet! Unga arrangörer, 

Studieförbundet Vuxenskolan, 

ABF och Svenska kyrkan.

EVENEMANG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 31 jan 

2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund 

Antagande av detaljplan för industriverksamhet, Nol 18:73 

Anvisningar för nämndplaner 2011 

Förtydligande angående Ale kommuns låneram för åren 
2011–2012  

Vindbruksplan – Tillägg till Ale ÖP 07, antagande 

Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg angående 
förslag till vindbruksplan, tillägg till Ale ÖP 07, Ale kommun 

Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om säkra ridvägar i Ale  

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 

och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-

venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

ARBETSBESKRIVNING

Vi söker sommarvikarier till äldre- 

och funktionshinderenheten, 

rehab och hemsjukvården/natt-

patrullen. Vi söker personer med 

följande kompetens/erfarenhet:

Undersköterskor

Leg sjuksköterskor

Personliga assistenter

Habiliteringspersonal

Personer med tidigare erfaren-

het av arbete inom vård och 

omsorg.

Vi har en 24-timmarsverksamhet. 

Oftast handlar det om både dagar, 

kvällar och helger, men du kan 

också arbeta natt. För att ge dig en 

bra start får du en introduktion och 

utbildning anpassad till ditt arbete. 

KVALIFIKATIONER

Förutom ovanstående kompe-

tens/erfarenhet förutsätter vi att 

du är en ansvarsfull och flexibel 

person som fyllt 18 år. Det är bra 

om du har körkort då många av 

uppdragen kräver det.  Goda språk-

kunskaper är en merit. Mångfald 

i organisationen ser vi som en 

framgångsfaktor.

ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING

Heltid, tidsbegränsad anställning.

ANSÖKAN

Ansök senast: 2011-03-31

Referensnummer: 180467

Du kan söka detta jobb genom:

http://www.aditrorecruit.com/

LÖN

Individuell lönesättning.

ANSTÄLLNING

Antal annonserade arbetstillfällen: 

100

KONTAKTPERSON

Lena Börjesson, fr o m 2011-01-31

Arbetsledare personalförsörjning 

0303 37 12 64

Flexpoolen

0303 37 12 60

FACKLIG FÖRETRÄDARE

Fackliga representanter nås via 

växeln 0303 33 00 00

Läs mer: http://www.ale.se

Du har väl inte glömt att låta kontrollera din cistern? Cisterner för lagring 

av eldningsolja, diesel eller spillolja som är mellan 1 och 10 m3 eller som 

ligger i mark ska regelbundet kontrolleras av ackrediterat kontrollföretag. 

Kontrollerna ska göras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på typ av cis-

tern. Inom vattenskyddsområde - det vill säga södra delen av Surte, gäller 

intervallerna vart 3:e eller vart 6:e år. Det är du som är cisternägare som 

ansvarar för att kontrollerna görs i tid. Samhällsbyggnadsnämnden, som 

har tillsyn över att cisterner kontrolleras, har inte möjlighet att påminna 

innan. En anledning är att det tidigare kravet på att skicka in en kopia 

på kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten är borttaget. Att inte låta 

kontrollera sin cistern i tid är belagt med miljösanktionsavgift. Kontroll-

rapport ska sparas för att kunna visas om tillsynsmyndigheten begär det. 

Har du kontrollerat din cistern?Äldreomsorgen söker sommarvikarier

Sektor Samhällsbyggnad söker trafikingenjör till infrastrukturenheten. 

Sektor Kommunstyrelsen söker överförmyndarhandläggare/assistent/

nämndsekreterare till administrativa avdelningen.

Läs mer på vår webbplats www.ale.se under rubriken Lediga Jobb.

Lediga jobb i Ale kommun


