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Januari

Ale H2O 
– Stor satsning om dricksvatten 

och hälsa i Ale kommun

Vill du vara med i en av de största studierna 

någonsin om dricksvatten och hälsa?

I januari 2012 inleder Ale kommun i samarbete med Livsmedelsverket 

och Chalmers Tekniska Högskola studien Ale H2O, en studie om vår 

konsumtion av dricksvatten och vår hälsa. Studien genomförs i hela 

landet med hjälp av marknadsundersökningsinstitutet Synovate, med en 

fördjupad undersökning i vår kommun.

Många i Ale kommun kommer att bjudas in att delta i studien. Ytterligare 

information finns på Ales webbplats www.ale.se. Studien går även att 

följa på www.facebook.se/AleH2O. Välkommen till ett spännande 

forskningsprojekt!

·  Få en visning av ditt bibliotek och 

information om vad biblioteket kan erbjuda

·  Veta hur man söker i bibliotekets 

mediekatalog

·  Komma igång med en skoluppgift

·  Veta hur du söker information om ett 

specialintresse

·  Få hjälp att skaffa en e-postadress

·  Veta hur man söker i bibliotekets 

databaser efter till exempel stipendier eller 

tidningsartiklar

·  Få möjlighet att ladda ner talböcker. Gäller 

endast för personer med  läsnedsättning

·  Eller något annat

Kontakta biblioteket så bestämmer vi en tid tillsammans: 

e-post: bibliotek@ale.se, telefon: 0303-33 02 16

After Work för 
kvinnor mitt i livet
 

Välkommen till en filmkväll. Vi ser ”Timmarna”  med 

Nicole Kidman, Meryl Streep och Julianne More.

Filmen väver samman tre kvinnors liv från tre olika 

epoker. Vi äter sedan något lätt tillsammans och 

reflekterar över filmen.

>> Måndag 6 februari kl 18.30, 
Starrkärrs Församlingshem
 

Boka även in 5 mars och 16 april. 

Träffarna är ett samarrangemang  mellan

Starrkärrs Församling och Ale kommun.

Start av ny 

föräldrakurs i Nödinge

I februari startar en COPE-kurs på dagtid för 

Föräldrar med barn 2-9 år. Kan passa de daglediga 

och föräldralediga som har äldre barn i förskolans 

15-timmarsverksamhet.

 

Välkommen 28 februari kl 10.00-12.00
Trollevik, Nödinge
 

Anmälan till Eva Gundahl 0737-73 12 50, 

eva.gundahl@ale.se

Anna-Carin Gunnarsson, 0303-33 01 61, eller 

Birgitta Freden, 0704-32 07 11, Birgitta.freden@ale.se

Justering 
av felaktiga 
vattenräkningar
Vi har fått en del frågor om hur kostnaderna på de 

felaktiga vattenräkningarna ska justeras. Vi beklagar 

att felen har uppstått. Problemet är datatekniskt 

och vår leverantör arbetar med att rätta det. Den 

räkning som du har fått är baserad på den preliminära 

årsförbrukningen. När problemet är löst kommer vi 

att korrigera felaktigheter så att ingen får betala för 

mycket.

Missa inte LongKalsong!   
- för barn från tre år! 

Vill du veta mer! Vill du ställa frågor! 
Vill du träffa andra som kan och vet 
och undrar!

Anhöriga/närstående inbjudes till

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser
Temaområde Skola, Skolgång, Fritid för 

barn och ungdomar 7-16 år

>> Onsdagen 8/2 kl. 18 – 20
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)
Medverkande: specialpedagoger, talpedagog och 

socialpedagoger i Ale

Ingen kostnad, Fika, 

Anmälan och/eller frågor till anhörigkonsulent 

Ann-Marie Thunberg 0303-37 12 54 

ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen!

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader 

och deras föräldrar. Vi läser sagor 

och ramsar.

>> Surte bibliotek,  
start torsdagen den 26 januari  
kl. 9.30. Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller 
på telefon 0303-33 01 71.

>> Nödinge bibliotek,  
start tisdag den 7 februari kl. 
11.00. Fem gånger.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se 
eller på telefon 0303-33 02 16. 

FOTOUTSTÄLLNING
Fotogruppen Ale ställer ut på 

tema skog och natur.

>> 9 januari – 5 februari.
Skepplanda bibliotek  

PÅ GÅNG I ALE

Boka en bibliotekarie på Ale bibliotek
Nu kan du boka en bibliotekarie för personlig handledning.
Tjänsten vänder sig till både allmänhet och studerande. 

Du kanske vill…

Teatern, Ale gymnasium lördag 28 januari kl 14.00.


