
Träff för seniorer
FNs internationella äldredag 1 oktober 

kl 10.00-14.00 i Bohus servicehus

En dag om äldres säkerhet. Kom och lyssna på brandman Mikael Söder,  

sjukgymnast Christina Olofsson, dietist Jenny Sallander, distriktsläkare 

Kerstin Alerås, Bohuspraktiken med flera.

Vi bjuder på fika samt en kasse med broschyrer att ta med hem.

Onsalavilla säljes i befintligt 

skick för avflyttning
Huset byggdes 1983, är 

cirka 130 m² stort med 

elpanna med adressen 

Göteborgsvägen 138 i 

Älvängen.

Byggnaden säljes i befintligt 

skick till högstbjudande och 

flyttas så snart som möjligt, 

dock senast 2014-06-01.

 

Köparen ansvarar för och 

bekostar alla med flytten 

förenade kostnader. Köparen 

åtar sig även att riva och bortforsla återstående byggnadsdelar av grund och uterum samt 

ett uthus inom fastigheten. Marken ska därefter återfyllas med markduk och makadam till 

marknivå.

 

För mer information, ritningar, visning och anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på 

telefon 0303-33 00 26.

Sista dag att inkomma med anbud är 2013-10-31
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September

Stängt på biblioteken i Skepplanda  

och Surte torsdag 26 september
Meröppet-låntagare kan komma in med lånekort och pinkod som vanligt.
 

Författarfika med Bodil Jönsson
Bodil Jönsson är fysiker och författare. Hennes genombrottsbok ”Tio tankar om tid” kom 

1999, precis före den stora boomen av utbrändhet. Sedan dess har hon skrivit nästan en 

bok om året, bland annat mer om tid, om tankekraft och nu senast om åldrandet.

Ale bibliotek, Nödinge

Lördag 19 oktober kl.13.00

Biljetter finns att köpa från 28 september. Pris 80 kronor.

Arr. Ale kommun, Vuxenskolan
 

Prova på dator på biblioteket
Är du nybörjare på datorn? Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen då du lär dig 

grunderna i hur man använder dator och internet.

Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge.

1/10    14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

15/10  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

5/11    14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

19/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

Anmälan till biblioteket, tel. 0303 33 02 16 eller e-post: bibliotek@ale.se
 

Prova på ipad på biblioteket
Har du nyss köpt en ipad eller funderar du på att skaffa en? Kom till biblioteket och få 

hjälp av en handledare att komma igång. Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen 

under hösten. Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge.

8/10   14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

22/10  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

12/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

26/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

Anmälan till biblioteket, tel. 0303-33 02 16 eller e-post: bibliotek@ale.se

Bok-och filmveckan 5-12 oktober

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.

Under festivalveckan visas filmerna Flyga 

drake, Igelkotten, O´Brother, Where Art 

Thou? Tredje mannen, Sherlock Holmes 1 och 

Berättelsen om Pi.

Plats: Teatern, Ale gymnasium. Entré: Festivalpass kostar 100 kr och gäller under hela 

festivalen. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. Mer info på www.ale.se.  

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.

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.

Alvhem Torsdag 3 oktober kl 19.00 klubbstugan Gläntevi

Teman för kvällens möte:

•  Hur blir det med vatten och avlopp i Alvhem? Lars Holm från Ale kommun reder ut 

begreppen.

•  Mer eller mindre buller utefter nya 45:an? Representanter från Trafikverket medverkar i en 

diskussion.

• Gå, cykla och rida mellan Älvängen och Alvhem? Jörgen Sundén från Ale kommun berättar.

Svar på frågor och tid för nya samt fika ingår som vanligt. Om ni har ni har några frågor mejla 

till kommunstyrelsen@ale.se.

 

Alla hjärtligt välkomna!

Elena Fridfelt ordf., Peter Olsson 1:e vice ordf., Sven Rydén 2:e vice ordf.

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

BIBLIOTEKEN INFORMERAR

PÅ GÅNG I ALE


