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Mars

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

Den 5 april är sista dagen för 

dig som är född 1995 eller 1996 

att söka feriearbete under som-

marlovet.

Du får arbeta under tre veckor

med 5 timmars arbetsdag,  

totalt 75 timmar. Lönen är 

63 kr/timme. Din arbetsplats 

kommer att vara inom någon 

av kommunens verksamheter 

eller på någon förening som är 

verksam i Ale kommun.

Gemensamt för alla jobb är 

att de kräver att du är ansvars-

tagande, intresserad av dina 

arbetsuppgifter och kan ta 

egna initiativ.

Mer information om arbets-

platserna och anmälnings- 

formulär finns nu på 

www.ale.se.

Senast den 5 april vill vi ha din 

ansökan.

För ytterligare information, hör 

av dig till Sara Mellbin, Arbets-

marknadsenheten,  

tfn 0303 37 1317, alternativt 

0737 73 13 17 eller

Johan Gustafsson på Ale Fritid, 

tfn 0303-33 04 38, alternativt 

0704 32 04 38

Du kan även skicka e-post till:

feriearbete@ale.se.

Sista chansen att

söka feriejobb

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

Vi söker sommarvikarier 

till äldre- och 

funktionshinderenheten, 

rehab och hemsjukvården/

nattpatrullen.

Medarbetare från vården och 

enhetschefer kommer att vara 

närvarande.

Kontaktperson:

Lena Börjesson , Arbetsledare 

personalförsörjning, tel  

0303-37 12 64

Välkomna!

BIBLIOTEKENS 

ÖPPETTIDER I PÅSK

Skärtorsdag  5 april stänger Ale 

bibliotek, Nödinge kl.15.00 och 

biblioteken i Skepplanda, Surte 

och Älvängen kl. 13.00. 

Under skolornas påsklov 10-13  

april öppnar Ale bibliotek, 

Nödinge kl. 10.00.

 EN GÖTEBORGARE 

BERÄTTAR

Bengt Öhnander kåserar om ett 

spännande liv i Göteborg.

Älvängens bibliotek

Onsdag 28 mars kl. 19.00

Fika / Inträde 40:-

Arr: Biblioteks vänner i norra Ale

 

SLÄKTFORSKAR-

HJÄLP MED ALE 

SLÄKTFORSKARE

Onsdag 28 mars kl. 16 – 18.30

Plats: Ale bibliotek i Nödinge

Öppet
hus

På vårens möten kommer  

särskild uppmärksamhet 

att läggas på kommunens 

pågående visionsarbete. Vid 

alla ortsutvecklingsmöten ger 

vi information om visionen 

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 informa-

tion om vad som händer på 

lokala orter i Ale kommunen. 

Det är även din möjlighet att 

framföra idéer och förslag på 

förbättringar till kommunens 

förtroendevalda.

Om du har någon fråga som du 

vill att just ditt ortsutvecklings-

möte ska behandla 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

I januari och februari genomför-

des telefonintervjuer i Ale om 

dricksvatten och hälsa. 

En fördjupad undersökning 

fortsätter nu i kommunen. Näs-

tan 2 700 personer rekryterades 

till en panel som Livsmedelsver-

ket vill följa under ett års tid. 

Panelen har delats in i två del-

paneler 1 & 2. Panel 1 kommer 

alltid att få frågor i mitten av 

varje månad och Panel 2  

kommer alltid få sina frågor 

runt månadsskiftet. Första 

vågen (något försenad) av SMS 

skickades ut till Panel 1 den 

20 mars och nästa planerade 

utskick är till Panel 2 den 2 april. 

Senaste informationen - och 

diskussionsforum - om vad som 

händer i studien finns alltid på 

www.facebook.com/AleH2O. 

Gilla sidan så får du  

automatiska uppdateringar!

Temaområde: Vad händer 

efter skolan? Om arbete,  

sysselsättning och ekonomi

>> Onsdagen 4/4  kl 18-20

Medverkande: Representan-

ter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och kom-

munens arbetsmarknadsenhet 

samt daglig verksamhet

Ingen kostnad, fika.

’Anmälan och/eller frågor till 

anhörigkonsulent  

Ann-Marie Thunberg 

0303-371254,

ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Nu pågår Ale H2O 
– Livsmedelsverkets studie om 

dricksvatten och hälsa i Ale kommun

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
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)

Välkommen på ortsutvecklingsmöte

Välkommen till Kulturskolans

PROVA-PÅ-KVÄLLAR 
i Ale gymnasium

Torsdag 29 mars 

kl 14-18 

Arbetsförmedlingen 

Nödinge


