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Mars

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 

månader och deras föräldrar.

Vi läser sagor och ramsar.
Surte bibliotek.
>> Start torsdag 22 mars 
kl. 9.30. Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se 
eller på telefon 0303-33 01 71.
 

SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET 

- föreläsningar på Ale 
bibliotek, Nödinge

Lena Wingbro och Maj 
Holmström guidar dig 
genom den digitala djungeln 
av facebook, ramminnen, 
google, SVT play, bloggar, 
Spotify, webbläsare och annat 
obegripligt. Föreläsningen 
avslutas med information om 
internetbank.
Begränsat antal platser, 
anmälan till Studieförbundet 
vuxenskolan: 0303-748502  
ale@sv.se
>> Onsdag 14/3 kl 14-17  
gästas av Swedbank
>> Onsdag 11/4 kl 14-17 
gästas av Swedbank
>> Onsdag 25/4 kl 14-17  
gästas av Handelsbanken
Ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Ale bibliotek i projektet Digidel
 

FÖRFATTARFRUKOST 
med Birgitta Stenberg

Frukost är framdukad från 9.30. 
Birgitta Stenberg 10.00
Entré 80 kr. Biljetter finns att 
köpa på Ale bibliotek 
>> Lördag 24 mars  
Ale bibliotek
Arrangör: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan

ALE GYMNASIUMS 
MUSIKDAGAR

Gymnasiets 
musikinriktningselever

>> Onsdag 14 mars kl. 19.00

>> Torsdag 15 mars kl. 12.30 
samt 19.00

>> Fredag 16 mars kl. 12.30

PÅ GÅNG I ALE

Föredrag för föräldrar, anhöriga, 

personal och andra intresserade

Om du har lite tid över, har ett stort, varmt hjärta och vill göra en ideell 
insats kan du var rätt person för oss. Som brottsofferstödjare gör du en 
god gärning, samtidigt som du 
tillsammans med de andra stödjarna 
och styrelsen för BOJ, får 
trevlig gemenskap, ny kunskap 
och lärorika erfarenheter.

Låter det intressant? 
Kontakta ordförande 
Stina-Kajsa Mellin på telefon 
070 7670401 för
mer information.

Margareta Kärnevik Måbrink föreläser 

om Autism och Aspergers syndrom

Under senare år har kunskapen och 

uppmärksamheten ökat när det gäller autism 

och Aspergers syndrom. Du är välkommen för 

att få veta mer om diagnoser och om hur du 

kan känna igen och kanske få ett nytt sätt att 

förstå. Detta för att kunna ge stöd på ett bra 

sätt.

Margareta Kärnevik Måbrink, är speciallärare, 

handledare och samtalsterapeut med 

mångårig erfarenhet av arbete med barn, 

ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Margareta arbetar även med handledning till personal samt stödsamtal 

till föräldrar och personer med funktionsnedsättningar.

>> Tisdag 20 mars 18.30 – 21.00. Ale Gymnasium, Nödinge

TV- studion (bakom stora gymnasiebyggnaden)

Kostnadsfritt och ingen föranmälan.

Just nu uppdaterar vi 

aktivitetskatalogen 

för 2012.  

Den vänder sig främst till de som 

fått fysisk aktivitet på recept av 

sin läkare eller sjuksköterska och 

till alla andra intresserade. Vi 

vill underlätta  och guida till en 

lämplig aktivitet. 

Är din förening intresserad av att 

vara med i katalogen? 

Maila föreningens namn, adress 

och telefon och vilken aktivitet ni 

erbjuder till folkhälsoplanerare 

birgitta.freden@ale.se eller till 

jenny.sallander@ale.se

Till Ales föreningar!

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 26 mars 

2012 kl 17.05 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012

• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2011

En central punkt på dagordningen blir årsredovisningen 2011 för 

Ale kommun och dess bolag. Kommunen meddelade för ett tag 

sedan att kommunen redovisar ett positivt resultat på 47 Mkr. Under 

kommunfullmäktiges sammanträde presenterar kommunrevisionen 

sin granskning av hur kommunen har handskats med de pengar som 

tilldelades nämnder, styrelser och bolag under 2011. 

 En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se.  

Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige Ale Brottsofferjour 
behöver fler stödjare!

Försvåra för tjuven genom att 
starta upp grannsamverkan i 
ditt bostadsområde!
Grannsamverkan är en enkel 
och kostnadsfri metod för 
dig och dina grannar att 
samverka mot brott och öka 
gemenskapen i området där 
du bor. Grannsamverkan 
fungerar lika bra om du bor 
i radhus, parhus, lägenhet 
eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl 
som på landsbygd. Läs mer 
på www.ale.se eller kontakta 
kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Charlott 
Klug på 0303-33 01 21 för mer 
information

Villainbrotten 
fortsätter att öka!

CYKELKONSERT

Medverkande:  Susanne Ljungskog cykel.  Jonas Larsson, Einar Nielsen 
och Per Sjögren slagverk. Per Anders Nilsson komposition/EA. Max Käck 
komposition.  Eleonor Holst film. Idé, komposition och produktion Mikael 
Forsman.

Möt Susanne Ljungskog kl 17.00 i Bohushallen
Fika finns att köpa från 16.30. Ale Trial Klubb visar upp sig 17.30. 
Älvängens cykel visar nyheter och berättar om kommande arrangemang.
Förköp på Biblioteket i Nödinge, entré 100 kr, fri entré under 20 år.
>> Fredag 9 mars kl 19.00  i Bohushallen

Möt Susanne Ljungskog i Bohushallen


