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PÅ GÅNG I ALE

Ale söker kvinnor och män för tjänstgöring som

Deltidsbrandmän vid räddningstjänsten 
Räddningstjänsterna i Ale och Kungälvs kommuner 

har sedan många år ett nära samarbete och vid det 

kommande årsskiftet går dessa två organisationer 

ihop i Bohus Räddningstjänstförbund. Nu  

rekryterar vi deltidsbrandmän till våra  

brandstationer i Surte och Nol.

Har du

•  arbete och bostad i Surte-Bohus eller Nödinge-Nol-

Alafors,

• god fysisk och psykisk hälsa, samt

• körkort för personbil?

Då uppfyller du några av våra grundläggande krav för att 

bli deltidsbrandman! Känner du någon mer som kan vara 

intresserad? Tipsa gärna vänner och bekanta.

Som deltidsbrandman (även kallat räddningstjänst- 

personal i beredskap) har du utryckningsberedskap var 

fjärde vecka. Du får ersättning för beredskap samt för 

utryckningar, övningar och annat arbete som kan före-

komma. Under beredskapsveckan ska du kunna inställa 

dig på 4-5 minuter till den brandstation där du tjänstgör.

Du bör ha ett annat jobb i grunden, där din arbetsgivare 

ser fördelar med att ha din kompetens och därför släpper 

iväg dig när du behöver åka på larm.

De som ansöker och uppfyller grundläggande krav  

kommer att få göra ett prov av den fysiska arbets-

förmågan genom att gå ett rullbandstest. Lämpliga 

sökande kommer att kallas till anställningstester som 

hålls under lördagen den 1 december 2012 på brand-

stationen i Surte/Nol/Kungälv. Därefter kommer läkar-

undersökningar och arbets-EKG att genomföras innan 

antagning.

Introduktionsutbildning av antagna personerna kommer 

att ske under januari-mars 2013.

Mångfald i organisationen är för oss en framgångsfaktor.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor om rädd-

ningstjänstens och brandmannens uppgifter, krav och 

tester vid anställning, löner och andra anställningsvillkor, 

utbildningsmöjligheter, m.m.

• Platsansvarig Surte: Bo-Göran Svensson (0735-72 25 85)

• Platsansvarig Nol: Ingmar Jigfelt (0704-32 07 51)

Välkommen med din ansökan.

Din ansökan ska vara inne senast den 26 november 2012. 

Du lämnar din ansökan på respektive brandstation eller 

skickar den till:

Ale Räddningstjänst

Enbärsvägen 2

442 42 Kungälv

EN PROMENAD TILL SPANIEN
Paula Dahlqvist och Kenta Larsson från Nödinge tog 

en promenad till Spanien. De kom hem med många 

fina historier och vackra bilder. Passa på att lyssna på 

dem. Entré 50 kr. 

>> Torsdag 8 november kl 18 

Sal 106, Ale gymnasium.

KURA SKYMNING PÅ BIBLIOTEKET!
Denna dag och denna timma läser man högt samma 

text på många bibliotek i hela Norden. Textförfattaren 

kommer alltid från något av de nordiska länderna. I 

år är temat Mångfald i Norden och vi får lyssna till ett 

stycke ur Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen.

Fri entré

>> Måndag 12 november kl 19.00 på biblioteken i 

Nödinge, Skepplanda och Älvängen.

Ett samarbete mellan Ale kommun, Föreningen Norden 

och Bibliotekets vänner i norra Ale

BÄBIS-SAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För bäbisar 4-8 månader.  Vi läser böcker och ramsar 

tillsammans. Fem gånger.

Start torsdag 15 november kl. 9.30, anmälan e-post: 

sara.dahl@ale.se, telefon: 0303-33 01 71.

KULTURMILJÖER I ALE

Marie Odenbring, som skrivit Kulturarvsplanen, visar 

bilder och berättar om historiska platser och kultur-

miljöer i Ale kommun. Fri entré.  

>> Torsdag 15 november kl 18 

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

 

BARNBOKENS DAG
Vi firar Alfons Åberg 40 år!
Sagostunder, sång och musik med Ale Kulturskola, 

bokfiskedamm, tipspromenad. Kalaslekar, Alfons-pys-

sel och kalasfika i cafét. Ale bibliotek, Nödinge,  

lördag 17 november kl 11.00-14.30.  

I samband med Barnbokens dag visas teatern  

Rävjakten med Pettson och Findus kl. 14.30.  

Biljetter till teatern kostar 50 kr. och finns att köpa på 

Ale bibliotek från 27 oktober.

BARNTEATER: RÄVJAKTEN
Tomas K teater har gjort en 

pjäs av Sven Nordqvists 

populära bok!

Ålder: 4-8 år. Speltid: 35 

min. Entré: 50 kr/person. 

Teatern, Ale gymnasium, 

Nödinge. Biljetter säljs på 

Ale bibliotek 0303-330216.

>> Lördag 17 november 

kl 14.30

FÖRFATTARFRUKOST
med Elin Boardy
Elin Boardy är född 1979 och bor i Göteborg. Hon 

arbetar som bibliotekarie och romandebuterade 2008 

med Allt som återstår, en familjehistoria från Bohuslän.  

Boken rönte stor uppmärksamhet och nominerades 

till Borås Tidnings debutantpris. Mot ljuset heter  

hennes andra roman.

Frukosten är framdukad från 9.30.

Entré/frukost 80 kronor

Biljetter finns att köpa från 5 november.

>> Lördag 24 november kl 10.00

Ale bibliotek, Nödinge

KONSERT I JULETID
med Nina Söderquist och Daniel Lindström

Nina Söderquist, Daniel 

Lindström och deras mu-

siker står för musikunder-

hållningen vid den tra-

ditionsenliga konserten 

i juletid, i samband med 

utdelandet av kultursti-

pendiet och ”Vaken ledare-stipendiet”. Det kommer 

att bli en kväll med något för alla smaker! Allt ifrån 

finstämda julsånger, till souliga inslag och välkända 

låtar från bl a musikaler, Frank Sinatra och Queen! 

Entré 150 kr inkl julfika. Biljetter säljs från fredag 9 no-

vember på Ale bibliotek 0303-330216. Plats: Teatern, 

Ale gymnasium, Nödinge. 

>> Söndag 2 december kl 17 

Teatern, Ale gymnasium.

Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

OBS!

Den tidigare annonserade  

julkonserten med Sångensemblen 

Amanda är inställd pga sjukdom.

Fotograf: Peter Knutson


