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Samtalsgrupper för 
föräldrar till vuxna barn 
med Neuropsykiatriska 
diagnoser
Anhörigföreningen Omtanken tillsammans med Anhörigstödet 

i Ale  tänker starta samtalsgrupp(er) för föräldrar till vuxna 

barn, ca 16 år och uppåt med Neuropsykiatriska diagnoser, 

t.ex. Autism, Asperger, ADHD, mm.

I föreningen har framkommit ett önskemål att tillsammans med 

andra föräldrar få diskutera och dela erfarenheter, problem och 

glädjeämnen.

Är du intresserad så startar vi en grupp. Blir vi många så får vi 

starta fler.

Vi börjar med en grupp med totalt fyra träffar torsdag den 

14 februari kl 18.30 – ca 20.30

Lokal: Carlmarks väg 4, Älvängen (Älvängens aktivitetshus).

Hör av dig om detta, eller om du har andra funderingar till

Elizabeth Gustafsson, styrelsemedlem tel 0735-68328,

e-post elizabeth.gustafsson@hotmail.com

eller Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent tel 0303-371254,

e-post ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Har du en närstående  
med minnesproblematik? 
Då är du välkommen till informations/utbildningsträffar 

under fyra tillfällen med olika teman.

Vi startar en grupp för make/maka/sambo/särbo i Fridhem, Surte 

bottenvåningen den 12/2 kl 16-18, (Alekärrsvägen 3)

Vi startar också en grupp på kvällstid med samma teman för vuxna 

barn vars föräldrar har minnesproblem.  

Den startar 6/3  kl 18.30 – 20.30. 

Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken.

Är du intresserad eller har frågor och funderingar kan du ringa 

eller mejla Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent,  

tel 0303-371254, e-post ann.marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Avgiftsfri allmän 
förskola
Ett förtydligande om barnomsorgsavgiften för 

barn i allmän förskola från och med  

den 1 januari 2013.

Barn 3-6 år har rätt till 525 timmar avgiftsfri 

allmän förskola per år. Den allmänna förskolan 

följer skolans läsår. Det innebär att barn 3-6 

år som vistas i förskolan under annan tid 

eller på tid utöver 525 timmar per år betalar 

barnomsorgsavgift för den tiden.

Orolig?
Är du bekymrad över din eller någon anhörigs 

alkoholdrickande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till våra kuratorer med lång erfarenhet av 

arbete med dessa frågor. Vi har telefonmottagning måndag och 

torsdag kl 13-14. Tel 0303-371 284

Kort väntetid för personligt besök. Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och familjeomsorgen
Besöksadress: Brattåsstigen 6 I Surte

PÅ GÅNG I ALE

KONSUMENT- OCH 
ENERGIRÅDGIVNING 
PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Vilka är dina rättigheter som 
konsument? Funderar du på att byta 
värmesystem i ditt hem?

Få svar direkt på dina frågor av 

konsumentrådgivare från Konsument 

Göteborg och Ales energirådgivare 

Jerker Persson.

Ale bibliotek, Nödinge, måndag 4 februari 

kl 16.00 – 18.00

Skepplanda bibliotek, måndag 11 februari 

kl 16.00 – 18.30

Surte bibliotek, tisdag 19 februari 

kl 16.00 – 18.30

Älvängens bibliotek, onsdag 27 februari  

kl 16.00 – 18.30

 

BÄBIS-SAGOSTUNDER 
PÅ ALE BIBLIOTEK
För dig och din bäbis 4-8 månader. Vi träffas 

fem gånger och läser och ramsar tillsammans. 

Start tisdag 12 februari kl. 11.00. Anmäl dig och 

din bäbis på biblioteket eller ring  

0303-33 02 16 eller maila till  

sofie.nenonen@ale.se. 

Obs! Anmälan gäller till alla fem gånger.

 

DATAKURS FÖR 
NYBÖRJARE
Grundkurs för dig som aldrig använt dator. 

Ale bibliotek i Nödinge.

Fyra träffar med början tisdag 5 februari eller 

tisdag 5 mars kl  09.00-12.00. 

Kursledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 

tel 0708-553038

 

ÅRSMÖTESAKUTEN
Nu är det snart dags för årsmöte i den ideella 

föreningen. Men hur gör man?

Kom med stora och små frågor/funderingar 

inför era årsmöten.

Ale bibliotek i Nödinge

Onsdag 6 februari kl 16.00-18.00

Arr. Studieförbundet vuxenskolan

DIGITALA TISDAGAR  
PÅ BIBLIOTEKET 

-  för dig som vill lära dig använda 
datorn och internet i vardagen.

Tisdag 5 februari

Prova på att använda dator och internet

Du får själv prova på att använda datorn och 

ställa frågor till personal som finns på plats.

Ale bibliotek, Nödinge kl. 14.00. 4 platser.

Tisdag 12 februari

Internetbanken

Swedbank informerar och svarar på frågor om 

sina internettjänster.

Ale bibliotek, Nödinge kl. 14.00. 30 platser.

Anmäl dig till Digitala tisdagar på biblioteket, 

tel. 0303-33 02 16.

AFTER WORK FÖR 
KVINNOR MITT I LIVET
- Friskvård för själen
 

Bilden som personligt uttryck

Bilden är hjälpmedlet när konstnären, 

hantverkaren, bildpedagogen och 

bildmänniskan Sonia Erlandsson, tar fram sina 

egna tankar, funderingar och reflektioner över 

vår egen självbild.

>> Måndag 4 februari 18.30 – 21  

i Starrkärrs församlingshem

 

Mingel, föredrag och något lätt att äta. 

Ingen föranmälan


