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Februari

Vi startar en kurs på dagtid den 22 

februari och träffas åtta tisdagar kl 

10.00–12.00 på Trollevik i Nödinge 

och vi vänder oss till dig som har 

barn mellan 3 och 9 år.  Du får 

utveckla dig i föräldrarollen och 

kommer att arbeta med att stärka 

självförtroendet hos dig själv och 

ditt barn.  Tillsammans med andra 

föräldrar kommer du att finna 

verktyg för att bättre förstå och 

hantera barn i olika situationer.

Dessutom kommer vi att arbeta 

med att förbättra samspelet och 

minska konflikter i hemmet.

COPE utvecklar dina förmågor att

se barnens goda sidor

öka barnets förmåga till egna 

lösningar

vara säker i föräldrarollen

Är du intresserad? 

Kontakta då handledaren Eva 

Gundahl, tfn. 0303 33 12 50, eva.

gundahl@ale.se, handledaren 

Anita Österberg, tfn. 0303 33 01 

63 eller folkhälsoplanerare Birgitta 

Fredén, tfn. 0704 320 711, birgitta.

freden@ale.se

VÄLKOMMEN TILL ARKIVRESA

Lördag 5 februari kl 11.00–15.00 

besöker Landsarkivet i Göteborg 

Ale.  Kom, fråga, lyssna och få svar. 

11.00 Lär dig släktforska – så kom-

mer du igång

12.00 Forska vidare

13.00 Arkiv från företag

14.00 Ale i arkiven

Plats: Ale gymnasium, Cafétorget 

och musiksalen. Fri entré.

Samarrangemang mellan Ale 

kommun och Riksarkivet. 

PÅ GÅNG I ALE

KOMMUNPROFILEN

TOBIAS EHNSTRÖM, 22 år, parkarbetare.
– Jag älskar mitt jobb. Det här 

måste vara det roligaste jobb 

som finns. Varje dag är det roligt 

att komma hit.

Den som så överdådigt beskriver 

sitt arbete är Tobias Ehnström, 22 

år. Han är parkarbetare i Ale kom-

mun. Många höjer på ögonbrynen 

när de hör att det finns parker i 

Ale. Men att det finns kan Tobias 

skriva under på. 

Han är ofta ute och 

klipper kommunens 

gräsytor, plogar snö, 

klipper träd eller 

planterar blommor.

– Det finns jät-

testora ytor som vi 

i kommunen har 

ansvar för, berättar 

Tobias. Och så har vi 

alla gator och skolgårdar, hund-

rastgårdarna och alla kommunala 

lekplatser. Och fyra badplatser.  Det 

finns mycket att göra.

Tretton parkarbetare med en 

chef och en arbetsledare sköter 

Ale kommuns gräsmattor, plante-

ringar och allt annat. Det handlar 

inte bara om att sköta kommu-

nens mark, från Surte till Hålanda, 

utan också om annan trivsel för 

invånarna. Bara år 2010 har man till 

exempel planterat ut 5 000 plantor 

och rustat upp tre badplatser.

 ”Parken” har maskinstationer på 

tre ställen; i Älvängen, i Brandsbo 

och i Surte. För denna service, 

och hela arbetsområdet, betalar 

invånarna i Ale kommun 33 öre per 

hundralapp i skatt.

– Man vet aldrig från dag till 

dag vad som behöver göras. Och 

det är ju mest naturen som styr 

jobbet. Regniga somrar blir det 

mer gräsklippning, och all snön 

under vintern ska vi inte ens tala 

om. Mycket av jobbet är svårt att 

planera. Om något gått sönder på 

en lekplats eller badplats måste vi 

åka ut och laga direkt, säger Tobias. 

En stor del av gatornas och 

vägarnas skötsel 

ligger på vägfören-

ingar i stället för på 

kommunen. Många 

känner inte till 

detta, vilket orsakar 

en del förvirring när 

medborgare ringer 

och påpekar brister 

till parkförvaltning-

en. Och kontakterna 

med allmänheten är täta. Många 

hör av sig med synpunkter och 

frågor. De så kallade trygghets-

vandringarna i kommundelarna blir 

också allt mer uppskattade.

Vad gäller Tobias skulle 

man nästan kunna tro att 

det inte finns någonting 

dåligt alls med hans jobb. 

Men det gör det.

– Jo, när man klipper 

gräskanter och inte kan 

se hundbajset i gräset. Då 

sprutar det upp i ansiktet. 

Det är inte kul. Och när folk 

klagar på vårt jobb, men 

det händer väldigt sällan. 

Nästan alla jag träffar är glada och 

tackar för att man kommer och hål-

ler det snyggt, berättar Tobias.

Nästan alla jag 
träffar är glada 
och tackar för 
att man kommer 
och håller det 
snyggt”

”

Lär dig  
hantera vardagen  
med barnen

TANKAR FRÅN EN PILGRIM

Måndagen den 7 februari kl 

18.30–21.00 håller Starrkärr-

Kilanda församling tillsammans 

med Rådet för hälsa och trygghet 

i Ale en after work för kvinnor 

mitt i livet. Vägen till Santiago 

de Compostela – en pilgrims 

bilder, tankar och minnen från El 

Camino. Diakon Inger Lindeskog 

med medvandrare berättar för 

oss. Vi inleder kvällen med lite 

mingel, prövar på en pilgrims-

måltid (40 kr) och avslutar kvällen 

med några funderingar kring livet. 

Plats: Starrkärrs församlingshem.  

Ingen föranmälning krävs. För mer 

information, ring Ingela Fransson, 

tfn 0303 44 40 31.

FÖRFATTARBESÖK I ÄLVÄNGEN

Författaren Stewe Claeson – Att 

skriva romaner om folk som finns 

eller fanns. På Älvängens bibliotek 

onsdagen den 9 februari kl 19.00. 

Inträde och fika 40 kr.  Samarrang-

emang mellan Bibliotekets vänner i 

norra Ale och Älvängens bibliotek.

I LJUSET AV TVÅ STORA A:N

Lördag 5 februari kl 18.30, Med-

borgarhuset Alafors. I ljuset av två 

stora A:n – en föreställning där 

Björn Afzelius sånger möter Kent 

Anderssons texter. Framförs av Ole 

Moe och Dan Nerenius. Biljetter 

100 kr säljs på biblioteket i Nö-

dinge. Arr: Folkets hus och parker, 

Ale kommun. 


