
trum. >>Ons 23 feb kl 19.00, Musiksalen, 

Ale gymnasium. Bilj 100 kr, fritt under 20 

år. Förköp Ale bibliotek. Arr Ale kom-

mun, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Musik i Väst.

Askungen eller Vad är väl en bal 
på slottet?
Vårens första familjeföreställning är  brö-

derna Grimms klassiska saga Askungen 

i musikalformat, ett kärt återseende 

med Big Wind. Publiken bjuds på en 

föreställning full med humor, dramatik 

och hjärtskärande romantik. >>Fre 25 

Februari
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Kom till 
kommunfullmäktige

En serenad till Astri – fragment 
ur ett konstnärsliv 
Om Astri Bergman Taube. Berättelser och 

musik med Maia Ensemblen. >>Tis 22 feb 

kl 19.00, Surte bibliotek. Arr Surte Bohus 

biblioteks och kulturförening. Medlem-

mar gratis inträde. Icke medlemmar 40 kr.

The Juliet Letters
Konsert med Sjöströmska kvartetten 

och Alexander Lövmark. Elvis Costel-

los sångsamling The Juliet Letters om  

svek, längtan, saknad, svartsjuka, pas-

sion, besvikelse – hela vårt känslospek-

feb kl 17.00, Teatern, Ale gymnasium. 

Från 6 år. Bilj 50 kr säljs på biblioteket 

i Nödinge. Tfn 0303 33 02 16. Arr Ale 

kommun, Teaterföreningen i Ale och ABF.

Anmäl dig till UKM senast 21 feb
ALLT du tycker är konst ÄR konst! Är du 

mellan 13–20 år, spelar du piano eller 

kan du jonglera med facklor och stå 

på händer samtidigt? >>UKM-festival 

12 mars på Ale gymnasium. Anmälan 

senast den 21 feb på ukm.se. Årets 

riksfestival blir i Sundsvall 19–21 juni. 

Arr Mötesplats ungdom.

I fredags kom Camilla Alvenby, Emilia 

Andén och Saya Moris Askari från 

SP3A på Ale gymnasium hem efter att 

ha varit på tre veckors praktik hos  

H&M i hjärtat av Leeds i Storbritan-

nien.

Ale gymnasium har i snart tio år delta-

git i EU-projekt som hjälper skolan att 

skicka elever på utlandspraktik, så kallad 

internationell APU. Sedan några år får 

också elever från teknikprogrammet och 

samhällsprogrammets ekonomiinrikt-

ning delta.

H&M-butiken som tjejerna prakti-

serat i ligger mitt i centrala Leeds, i ett 

område med massor av olika affärer 

och gågator. Butiken har sedan länge 

tagit emot Ale gymnasiums elever med 

öppna ramar. Och även om eleverna 

varit rejält trötta efter både kvällstjänst 

och helgtjänstgöring, så tycker de nog 

att praktikperioden varit alldeles för kort. 

Till hösten är det dags för några av Ale 

gymnasiums teknikelever att åka över till 

England för att genomföra sin praktik. För 

dem är det design, teknik och innovation 

som gäller och här har skolan knutit till 

sig flera intressanta kontakter i Manches-

ter och Leeds, exempelvis design- och 

innovationsföretaget Lucidgroup i Man-

chester. För handels- och samhällsele-

verna är IKEA i Leeds och Handelsbanken 

i Manchester andra spännande kontakter.

Ale gymnasium kommer att skicka 

några teknikelever till hösten och yt-

terligare några elever från handels- och 

samhällsprogrammen i januari nästa år.

Camilla Alvenby, Emilia Andén och Saya Moris Askari från SP3A har kommit hem efter tre 
veckors praktik på H&M i Leeds, Storbritannien.

Lär dig babymassage
Babymassage är ett sätt att med be-

röring fördjupa och stärka kontakten 

mellan dig och ditt barn, träna lyhörd-

het och medverkar till att ge barnet en 

bra start i livet. Vi erbjuder en kurs på 

en gång i veckan sex gånger. Kursen 

har praktiska och teoretiska moment 

och leds av Birgitta Liljeqvist, certifierad 

instruktör i babymassage. Lämplig ålder 

1–6 månader. Anmälan senast den 9 

mars.

Kursstart ons den 16 mars kl 12.00–ca 

13.30, Älvängens Missionkyrka. Avgift 350 

kr med material. Ale kommun subventio-

nerar del av avgiften. Info och anmälan 

Birgitta Liljeqvist, tfn 0704 61 08 41.

Välkommen till fullmäktiges sammanträ-

de den 28 feb 2011 kl 18.00 på Medbor-

garhuset, Alafors.

Allmänhetens frågestund 

Redovisning av nämndernas och Kom-

munstyrelsens detaljbudgetar 

Förändring av nämndernas ekonomiska 

ramar för 2011 

 

Köpekontrakt, etableringsavtal och hy-

reskontrakt för äldreboendet i Nödinge 

Ändring av AB Alebyggens bolags-ord-

ning  

Medborgarförslag på Madenskolan höst-

terminen 2010  

Svar på motion från Boel Holgersson (C) 

om maten på äldreboendena 

Medborgarförslag från Pauli Lyyski och 

Aleksi Silimäki med flera om frivillig an-

slutning till förvaltningsområde för finska

Föredragningslistan finns på medborgar-

kontoret, tfn 0303 33 00 00, och på ale.se. 

Ale-Kungälvs närradioförening direktsän-

der på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. 

Mötet är öppet för allmänheten.

Att bli företagare

Ale Utveckling och Arbetsförmedlingen 

arrangerar ett informationsmöte. Några 

etablerade företagare i Ale med erfaren-

het av att starta och driva företag kom-

mer att berätta lite om sina erfarenheter 

med många råd och tips, vad är det som 

krävs och vad man bör tänka på. 

På plats finns också representanter 

från Arbetsförmedlingen, Nyföretagar-

centrum, ALMI och Handelsbanken

Plats och tid: Tis den 22 feb kl 18.00–

20.00, Arbetsförmedlingens lokaler på 

Ale torg, Nödinge. Anmälan senast den 

20 feb till ale.utveckling@ale.se eller Len-

nart Svensson, tfn 0737 73 12 89.

Du gymnasieelev som är folkbokförd i 

Ale kommun kan hämta ett Ale fritids-

busskort på medborgarkontoret i Nö-

dinge. Om du hämtat ett fritidsbusskort 

ht-10 kan du lämna in det  gamla och 

få ett nytt. Du som inte hämtat ditt kort 

ht-10 måste visa legitimation.  


