
Februari

PÅ GÅNG I ALE

”Vatten är en  
mänsklig rättighet” 

FN:s universella förkla-
ring om de mänskliga 
rättigheterna.
 

VA/Tekniska förvaltningen

Familjehuset i Surte har öppet 

hus-kvällar – sista torsdagen  

i månaden. Du som vill träffa 

andra föräldrar och prata med 

dem om något som intresserar/

bekymrar/engagerar dig är varmt 

välkommen till någon av våra öp-

pet hus-kvällar under våren. Sista 

torsdagen i månaden med start  

24 feb öppnar vi våra lokaler 

mellan kl 17.30–19.30. Vi bjuder 

på kaffe, te och mackor.  För dig 

som vill ha hjälp att börja samtala 

kommer vi att ha tips på frågor att 

prata kring utifrån olika teman:

24 feb – När 2 blir 3, en kväll för 

nyblivna föräldrar 

31 mars – Att vara tonårsförälder

28 april – Att behålla sitt lugn i 

föräldraskapet

Personal finns på plats och infor-

merar om Familjehusets verksam-

het. Du kan få enskilt föräldrastöd

Vi ger dig också råd om annat för-

äldrastöd som finns i kommunen.

Du hittar oss på Göteborgsvägen 

93 i Surte, ingång på husets södra 

gavel. Tfn 0737 73 12 50.

Alla föräldrar i Ale är varmt  

välkomna!

Jippi! Snart är det sportlov!
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DET SPÖKAR PÅ BIBLIOTEKET 

Surte bibliotek tisdag 15 febru-

ari kl 14.00–19.00. Lyssna på en 

spökhistoria och träffa biblioteks-

spöket. Tävling och pyssel. Låna 

spökböcker. 

BIO FÖR DAGLEDIGA

Tisdagen den 15 februari kl 14.00 

visas Kjell Sundvalls nya komedi 

Bröderna Karlsson med Björn 

Bengtsson och Tuva Novotny. Alla 

är välkomna. Pris 50 kr. Gå två 

betala för en. Ta gärna med någon 

som sällan kommer ut. Bio för 

daglediga är ett samarrangemang 

mellan Ale kommun, PRO, Svenska 

kyrkan, SPF, Röda korset samt 

Rådet för hälsa och trygghet i Ale.

ALEBYGGENS JUBILEUMSFEST

Tiden den går,  men kvalitet består

Sedan Alebyggens start

har det gått med väldig fart

Och nu när vi 20 år skall fylla

 hoppas vi, ni vill va’ med och hylla.

Vi hälsar alla välkomna – gamla 

barn, föräldrar och medarbetare – 

nuvarande eller nya på öppet hus 

onsdag 16 februari kl 15.00–

18.00, Änggårdens förskola. 

Alebyggen.

EN SERENAD TILL ASTRI 

– fragment ur ett konstnärsliv.

Om Astri Bergman Taube. 

Berättelser och musik med  

Maia Ensemblen på

Surte bibliotek. 

Tisdag 22 februari kl 19.00. 

Arrangör: Surte Bohus biblioteks 

och kulturförening. 

Medlemmar gratis inträde. 

Icke medlemmar 40 kronor.

KONSERT: THE JULIET LETTERS

Konsert med Sjöströmska kvartet-

ten och sångaren Alexander Löv-

mark. Elvis Costellos sångsamling 

The Juliet Letters med muntliga 

utsmyckningar på svenska mellan 

sångerna. Här avhandlas svek, 

längtan, saknad, svartsjuka, pas-

sion, besvikelse.

Onsdag 23 februari kl 19.00.

Musiksalen, Ale gymnasium.

Biljetter 100 kr, fritt under 20 år. 

Förköp biblioteket i Nödinge.

Arrangör: Ale kommun, Studieför-

bundet Vuxenskolan, Musik i Väst.

SIMHALLEN

Måndag 14 feb 11.00–15.00

Tisdag 15 feb 11.00–15.00

Onsdag 16 feb 07.00–09.00

  14.00–21.00

Torsdag 17 feb 17.00–21.00

Fredag 18 feb 14.00–21.00

Lördag 19 feb 11.00–21.00

Efter kl 20.00 endast för 16 år och 

äldre. Tfn 0303 33 05 09.

SKRIDSKOÅKNING  

ALE ARENA

Måndag till fredag kl 09.00–15.00.  

Hjälm förutsätter vi att du har på 

dig men pucken och hockey-

klubban lämnar du hemma.  

Tfn 031 98 04 71 eller 031 

98 27 11.

ALEBACKEN

Måndag–fredag kl 12.00–

16.00 samt även kvällsåkning 

kl 18.00–21.00.

Lördag–söndag kl 11.00–17.00.

 

Kl 12–16 mån–fre gäller 

halvdagspriser. Normalt gäller 

detta 3 timmar. Vecka 7 mån–

fre kör vi i stället 4 timmar.

 

Fredag 11 feb kl 18–21 kör vi 

tillsammans med VAKNA den 

årliga upplagan av VAKNA-

kvällen där Alebacken SK bland 

annat bjuder ungdomar upp till 

20 år på gratis liftkort.

 

SKAPA DIN EGEN BARNBOK!

Måndag 14 februari kl 13–15 på 

Skepplanda bibliotek och tisdag 

den 15 februari kl 13–15 på Nö-

dinge bibliotek erbjuds sportlovsle-

diga barn och föräldrar att skapa  

sin egen barnbok. Nina Aksell från 

www.storyandart.se 

leder en härligt 

kreativ och ro-

lig workshop 

där föräldrar, 

mor- och 

farföräldrar, 

barn och 

 

andra skaparlystna gör en illustre-

rad berättelse. Föranmälan görs på 

respektive bibliotek. 

Plats: 

Skepplanda bibliotek, Albotorget, 

Skepplanda Tfn 0303 33 05 15.

Nödinge bibliotek, Ale Gymnasium, 

Nödinge Tfn 0303 33 02 16.

ALE BIBLIOTEK HÅLLER ÖPPET

Ale bibliotek, Nödinge, öppnar 

10.00 under skolans sportlov  

14–18 februari. 

GRAFFITIKURS FÖR NYBÖRJARE

Äntligen en graffitikurs!

Kursen hålls vid sex tillfällen med 

start onsdag 9 februari kl 18.00.

Ingen kursavgift och du behöver 

inte ha några förkunskaper.

På Mötesplats Ungdom, Ale gym-

nasium. Anmälan skickas till ale@

sv.se. OBS! Begränsat antal platser.

GALA FÖR UTSATTA BARN

Löftet, unga arrangörer! presen-

terar: Aldrig ensam – en gala för 

utsatta barn till förmån för BRIS.

Lördag 12 februari kl 18.00.

Röda scen på Mötesplats Ungdom.

·    Artister på scen;  Mr. Skyman,    

Stefan Lindström, Civilt 

Motstånd, Svartkonst, Zinuz.

·    Secondhand försäljning

·    Café

·   Bakfickan har öppet

·    Fritt inträde!

Mötesplats Ungdom vänder sig 

till unga i Ale kommun, öppet 

varje onsdag och varannan lördag 

kl 17.00–21.00. 

Vi finns på Ale gymnasium i 

Nödinge.

Föräldrastöd 
från A till Ö

Vad ska du hitta på under sportlovet nästa vecka?  
Kika runt i vår guide och låt dig inspireras!

Sektor samhällsbyggnad söker

VA-ingenjör/projektledare och

driftledare till VA-enheten.

Läs mer på vår webbplats  

www.ale.se under rubriken  

Lediga jobb.

Jobbannons


