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Kunskapskväll för 
nyföretagare med temat
personlig försäljning
Många företagare behöver fler kunder eller höja 

sina marginaler. Personlig försäljning är ofta ett 

kostnadseffektivt sätt att åstadkomma detta. Men 

många vet inte riktigt hur eller känner sig osäkra i 

en säljsituation. Nu håller vi på Almi ett seminarium 

om säljandets processer. Du kommer att få 

kunskaper om hur de olika stegen i en säljprocess 

fungerar och hur du kan effektivisera ditt eget 

säljarbete.

Utbildningen är kostnadsfri!

Hjärtligt välkommen!

Tid: 24 september, kl 17.00-19.00

Plats: Nols företagscenter, Industrigatan 1

Anmälan senast den 23/9 till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

KÖP FESTIVALPASS TILL  
BOK- OCH FILMVECKAN
Är boken eller filmen bäst? Den frågan har nog alla 

ställt sig! Många bra filmer är baserade på bra böcker. 

Ett axplock av dessa visas på Bok- och filmveckan 

i Nödinge. Välkommen att njuta av sevärda filmer, 

fördjupa dig i läsvärda böcker och lyssna på svängig 

filmmusik! 

>>  Lördag 5 okt kl 13-16 Invigning! Mingel, snittar 

och bubbel, invigningstal, livemusik, filmquiz och 

dramakomedin Shakespeare in Love.

>> Måndag 7 okt kl 13 Flyga drake, drama 123 min. 

>> Tisdag 8 okt kl 13 & 18 Igelkotten, drama 95 min. 

>>  Ons 9 okt kl 13 & 18 O´Brother, Where Art Thou? 

komedi 102 min.

>>  Torsdag 10 okt kl 13 & 18 Tredje mannen,  

thriller 110 min.

>>  Fredag 11 okt kl 13 & 18 Sherlock Holmes 1,  

action 123 min.

>>  Lördag 12 okt kl 13 Berättelsen om Pi,  

äventyr 117 min.

Entré: Festivalpass kostar 100 kr och gäller under hela 

festivalen. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216. 

Mer info på www.ale.se. Teatern, Ale gymnasium, 

Nödinge. Samarr: Ale kommun och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

BARNTEATER  
- KONRADS KALAS
>> Lördag 28 sept kl 11

Tänk att fylla år! Hoppas att någon kommer...

-Tamdidam, Tamdidam, Tamdidam. Det är ju

Smarta Siv. Som kan räkna till fyra! Och äter

bananer med skal. Så slipper man skala. Smart

va!?! Passar 2-5 år. Entré 50 kr. TV-studion, Ale

gymnasium, Nödinge.

THOMAS TRÄFFAR  
- TOBIAS HYSÉN
>> Fredag 20 september kl 18

Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 

IFK Göteborg. Thomas Hermansson, också känd som 

trubadur och stå upp-karaktären Steve Strudeli, träffar 

Sveriges just nu hetaste fotbollsspelare! Det blir ett 

personligt möte med filmklipp, tävlingar och mycket 

annat i Teatern, Ale gymnasium.

Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Förköp Ale 

bibliotek, Nödinge 0303-330216.

VIKINGABERÄTTELSER 
OM GUDAR, HJÄLTAR OCH 
SMÅFOLK 
>> Söndag 29 september kl 15.30

Det finns berättelser som har kraft nog att leva i 

tusen år! Sagor som vägrar att dö. Skådespelaren 

Jerker Fahlström berättar dem med en sällan skådad 

inlevelse. Med sin briljanta finurlighet väver han 

samman vikingatidens spännande berättelser om 

gudar och hjältar med fakta om kläder, vapen och 

vikingamänniskans vardagsliv. 

Entré 50 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge  

0303-330216. 

Plats: Vikingagården, Häljered, Älvängen. 

Samarrangör: Ale kommun, ABF.

KONSTVANDRING 
ÄLVKULTUR
>> 21-22 september kl 11-18

Besök konstnärer och konsthantverkare i deras 

ateljéer och verkstäder i Götaälvdalen.

Vernissage på Älvkulturs samlingsutställning 

fredag 20 september kl 19 i Handkrafts lokal på 

Magasinsgatan 1, Trollhättan. Arr: Handkraft

BOKCIRKEL I NÖDINGE
Vi träffas tre onsdagar under hösten klockan  

18.00 - 19.00.

Vi diskuterar en bok vid varje tillfälle. 

>> Onsdag 18 september:  

Ta hand om min mor av Kyong-suk Sin

>> Onsdag 23 oktober:  

Varför kom du inte före kriget? av Lizi Doron

>> Onsdag 20 november:  

En gåtfull vänskap av Yoko Ogawa

Böcker till alla deltagare finns att låna på biblioteket.

Kontakt: Birgitta Svensson-Berg.  

Telefon: 0303-33 06 37 eller 0303-33 02 16 eller e-post: 

birgitta.svensson-berg@ale.se

 

UNG I ÄLVÄNGEN PÅ 50-  
OCH 60-TALET
Lennart Torstensson sjunger och berättar

>> Onsdag 18 september kl. 19.00.

Älvängens bibliotek. Entré/fika 40 kronor

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Är du som företagare medveten om de möjligheter  

som ny teknik och förändring av lagar ger dig 

inom säkerhetsområdet?

Vad lurar bakom det digitala hörnet? Har du koll på 

era datasystem och är ni säkert på väg in i 2014? 

Ale kommun bjuder in er till en kväll i trygghetens 

och säkerhetens tecken, där vi får lyssna till Rikard 

Bodforss, erfaren säkerhetskonsult på Omegapoint och 

flitigt anlitad som talare samt Jan Skog, VD för Reconsec, 

med lång erfarenhet inom området säkerhet och 

trygghet.

Tid: 23 september klockan 17.30-19.30

Plats: Ale gymnasium, sal 209

Anmälan sker senast kl 10.00 den 23/9 till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

PÅ GÅNG I ALE KULTURSTIPENDIUM 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 

inom kulturområdet såsom litteratur, musik, 

konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, 

konsthantverk, kulturarv, bildningsverksamhet eller 

annan jämförbar verksamhet. 

Stipendiet delas ut till person eller organisation som är 

bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 

arbetsstipendium och belöningsstipendium. 

Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 

Ansökningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-

gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 

gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 

på telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium eller 

förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda 

senast 15 oktober 2013. För ytterligare information 

kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

Seminarium kring 
framtidens säkerhet idag!


