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Mars

BEBISSAGOSTUNDER

För bebisar mellan 4-8 månader 

och deras föräldrar.

Vi läser sagor och ramsar.

>> Start torsdag 22 mars  

kl 9.30, Surte bibliotek.

Fem gånger. 

Anmäl dig till sara.dahl@ale.se 

eller på telefon 0303-33 01 71.

 

SAHLGRENSKA 
TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om 

Sahlgrenska testamentet med 

Östads stiftelse.

Från slutet av 1700-talet till mitten 

av 1900-talet uppfostrades 1 

628 barn från hela Sverige på 

Östads barnhus tack vare Nicolas 

Sahlgrens testamente. 

>> Tisdag 27 mars kl. 19.00

Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale, Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

SAGOR OCH 
SKROTSKULPTURER
Älvängenskolan, klass 1B och 2B 

har ritat, skrivit sagor och gjort 

skrotskulpturer med inspiration 

av författaren och konstnären 

Jan Lööf.  Jan Lööf har skrivit och 

illustrerat många barnböcker och 

ligger också bakom dockfilmerna 

om Skrotnisse. Kom och se 

barnens härliga arbeten på Ale 

bibliotek, Nödinge.

 

UTSTÄLLNING MED ALE 
KULTURSKOLAS ELEVER
>> Ale gymnasiums entré 

19 mars – 13 april

 

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Onsdag 28 mars 

kl 16.00-18.30

Ale bibliotek i Nödinge

EN GÖTEBORGARE 
BERÄTTAR
Bengt Öhnander kåserar om ett 

spännande liv i Göteborg.

>> Onsdag 28 mars kl  19.00

Älvängens bibliotek

Fika / Inträde 40:-

Arr: Biblioteks vänner i norra Ale

PÅ GÅNG I ALE

Vi söker sommarvikarier till äldre- och 
funktionshinderenheten, rehab och 
hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet i första hand: 

 • Undersköterskor 

 • Leg sjuksköterskor 

 • Personliga assistenter 

 • Habiliteringspersonal 

 • Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Tjänsterna söks under lediga jobb www.ale.se

Kontaktperson

Lena Börjesson , Arbetsledare personalförsörjning. Telefon 0303-37 12 64

Flexpoolen Telefon 0303-37 12 60

Välkommen till

Kulturskolans

PROVA-PÅ-
KVÄLLAR 
i Ale gymnasium

Träffa Kulturskolans 

alla lärare i 
 • Instrument, sång

 • Bild

 • FMT

 • Musikal

>> Torsdag 29/3 kl 18.00-20.30 

Rytm & Rörelse (4-5 år) 

>> Måndag 23/4 kl 18.00-19.00

Suzukimetoden i fiol 
& cello från 5 år 

>> Torsdag 26/4 kl 18.00-19.00

För mer info gå in på 

www.ale.se/utbildning och 

barnomsorg/Kulturskolan.

För att hitta anmälningsblankett, 

gå in på www.ale.se/blanketter.

För frågor, maila: 

susanne.e.johansson@ale.se, eller 

ring på tel 0303-33 05 90

Välkommen på ortsutvecklingsmöte
På vårens möten kommer 

särskild uppmärksamhet 

att läggas på kommunens 

pågående visionsarbete. Vid 

alla ortsutvecklingsmöten 

ger vi information om visio-

nen och du som besökare 

kommer att ha möjlighet att 

framföra förslag på vad du 

vill ska hända i Ale kommun 

fram till 2017.

Ortsutvecklingsmötena är 

din möjlighet att inhämta 

information om vad som 

händer på lokala orter i Ale 

kommunen. Det är även din 

möjlighet att framföra idéer 

och förslag på förbättringar 

till kommunens förtroende-

valda. 

Om du har någon fråga som 

du vill att just ditt ortsut-

vecklingsmöte ska behand-

la så skicka den till 

Ale kommun

Cecilia Stedt

449 80 Alafors

Det går även bra att mejla 

frågorna till e-post cecilia.

stedt@ale.se 

Bohus 3 april kl 19.00, Bohus servicehus

• Nytt från Banaväg i Väst

• Var med och skapa framtiden – Paula Örn, oppositionsråd, 

 informerar om kommunens visionsarbete

• Vad vill du ska hända i Bohus fram till 2017?

• Svar på frågor

• Övriga frågor

Välkomna! Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Starrkärr-Kilanda 4 april kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

• Var med och skapa framtiden – Mikael Berglund, kommu- 

 nalråd, informerar om kommunens visionsarbete

• Vad vill du ska hända i Starrkärr-Kilanda fram till 2017?

• Alefjälls naturskyddsförening presenterar sin verksamhet

Välkomna! Sune Rydén, Catharina Eliasson och Jan Skog

Ortsutvecklingsmöten

Bohus 3 april

Starrkärr/Kilanda 4 april

Surte 10 april

Älvängen 11 april

Nödinge 12 april

Skepplanda  17 april

Nol 18 april

Alvhem 19 april

Alafors 24 april

Hålanda  25 april

Vill du arbeta för 
oss i sommar?


