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Februari

Februarilovet i Ale kommun

Känner du någon 
som borde 
uppmärksammas?
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att 

uppmärksamma personer som är goda föredömen i Ale kommun. 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer 

som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera 

din kandidat innan nomineringstiden är ute. 1 april måste kommunen 

få ditt förslag. Nomineringen görs på www.ale.se.

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.

>> Måndag 11 februari kl. 16.00 – 18.30

Skepplanda bibliotek

>> Tisdag 19 februari kl. 16.00 – 18.30 

Surte bibliotek

>>Onsdag 27 februari kl. 16.00 – 18.30

Älvängens bibliotek

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

Vi träff as 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 sofi e.nenonen@ale.se. 

Obs! Anmälan gäller till alla fem gånger.

MEDBORGARHUSETS BIO
Yoko

>>Söndag 10 februari kl 15

>>Onsdag 13 februari kl 15

Från 7 år, svenskt tal.  Entré 60 kr.

Röjar Ralf

>>Måndag11 februari kl 15

>>Söndag 17 februari kl 15

Från 7 år, svenskt tal. Entré 60 kr.

Sune i Grekland

>>Måndag 11 februari kl 18

Barntillåten. Entré 60 kr.

Medborgarhusets bio, Alafors.

0702-656670.

HANTVERK PÅ BIBLIOTEKEN
Tova

>>Måndag 11 februari kl 14.30-16.30

Skepplanda bibliotek. 

Föranmälan 0303- 330515.

Tova

>>Onsdag 13 februari 

kl 10-12

Surte bibliotek. 

Föranmälan 0303- 330171.

Prova på att tova med såpa och vatten.

Du kan göra djur, tomtar eller andra

fi gurer. Från ca 6 år. Materialkostnad 20

kr/barn. Max 10 barn.

BARNFILMKLUBB
Lilla Spöket Laban (42 min)

>>Tisdag 12 februari kl 10

Kalle och chokladfabriken (110 min, 

svenskt tal)

>>Tisdag 12 februari kl 11

Farbrorn som inte vill

 va’ stor (Ca 30 min)

>>Fredag 15 februari kl 10

Piraterna!

>>Fredag 15 februari kl 11

(84 min, från 7 år, svensk 

text) Medlemskort köps i 

entrén 20 kr/

termin. Teatern, Ale 

gymnasium, Nödinge.

GLASBRUKSMUSEET
Måla på glas

>>Tisdag 12 februari kl 12-15

>>Onsdag 13 februari kl 12-15

Materialkostnad 10 kr.

Glasbruksmuseet, Surte.

ISHALL
Ale Arena, Bohus

>>Måndag 11 feb-fredag 15 feb kl 9-15

>>Lördag 16 februari kl 16-19

>>Söndag 17 februari kl 15-19

Allmänhetens åkning.

MUSIKFÖRESTÄLLNING
Det händer med händer

>>Onsdag 13 februari kl 11

En musikföreställning där den röda tråden 

dansar mellan fi ngervirkning, repbroderi, 

knopar och kabelfl ätning. Här möts 

handarbete, dans och musik på ett sätt som 

du

aldrig har upplevt tidigare. Tv-studion 

Ale gymnasium. Passar 5-9 år. Entré 50 kr. 

Förköp Ale bibliotek 0303-330216.

REPSLAGARMUSEET
Slå rep med Bernt

>>Torsdag 14 februari kl 11-14

>>Fredag 15 februari kl 11-14

Tillverka rep med hjälp av gamla 

redskap. Repen som bl.a. kan användas 

som hopprep, får man ta med sig hem. 

Materialkostnad 25 kr inkl saft och bulle. 

Repslagarmuseet, Älvängen.

FRITIDSGÅRDAR
För att delta i fritidsgårdens verksamhet 

krävsmedlemskort

Älvgården, Aroseniusskolan, Älvängen

>>Måndag 11 februari kl 16-22

Mixedkväll med fi lmvisning och innebandy.

>>Tisdag 12 februari kl 16-22

Tjejkväll med singstar-maraton.

>>Onsdag 13 februari kl 16-22

Killkväll (där även tjejer är välkomna) med 

ljusgjutning.

>>Torsdag 14 februari kl 10-16

Aktivitetsdag i idrottshallen.

Arken, Bohusskolan 

>>Måndag 11 februari kl 18-21.30

Gårdskväll med biljard och fi ka

Ungkan, Kyrkbyskolan, Nödinge

>>Måndag 11 februari kl 17-22

>>Tisdag 12 februari kl 17-22

>>Onsdag 13 februari kl 17-22

Gårdskvällar med biljard och fi ka.

MPU, Ale gymnasium, Nödinge

>>Onsdag 13 februari kl 17-23

Film, måleriverkstad, pingis och fotboll.

>>Lördag 16 februari kl 19-23

Poängpromenad, pingis, pyssel, fotboll, 

pusseltävling.

UTFÖRSÅKNING
Alebacken, Alafors

>>Måndag-söndag kl 11-17

>>Tisdag, onsdag,fredag kl 18-21

I mån av snötillgång. För aktuell

info se:www.alebacken.nu

SIMHALLEN, SKEPPLANDA
>>Måndag 11 feb kl 11-15

>>Tisdag 12 feb kl 11-15

>>0nsdag 13 feb kl 7-9 & 15-20

>>Torsdag 14 feb kl 17-20

(Vattengympa kl 16-17)

>>Fredag 15 feb kl 15-20

>>Lördag 16 feb kl 11-15

SAGOR OCH PYSSEL PÅ 
BIBLIOTEKEN
Lär dig virka, mormorsrutor och annat

>> Måndag 11 februari 10-16.30

>> Onsdag 13 februari 14-19

>>Torsdag 10-15

Älvängens bibliotek

Drakonsdag

>>Onsdag 13 februari kl 14.30

Sagor och pyssel för alla barn mellan 2-7 år. 

Surte bibliotek.

Draktorsdag

>>Torsdag 14 februari kl 14.30

Sagostund för barn från 2 år. Efter sagan 

fi kar och pysslar vi.

Skepplanda bibliotek.

Sagostund och pyssel

>>Lördag 16 februari kl 11

Sagostund med temat prinsar och 

prinsessor. Barnen får gärna komma 

utklädda. Efter sagan blir det pyssel. Ale 

bibliotek, Nödinge.

LÄNGDÅKNING
Ok Alehof, Dammekärr

>>Öppet alla dagar

Öppet spår på konstsnö i mån av 

snötillgång. Gratis åkning för alla upp till 

20 år.

>>Tisdag 12 februari kl 11-14

Uthyrning av skidutrustning 40:-/person 

samt möjlighet till skidinstruktion. 

Begränsad tillgång på utrustning. Ok Alehof 

bjuder vi på grillad korv och varm saft.

TIPSPROMENAD
I Ekskogen vid Rödjan 

mellan Nödinge och 

Nol fi nns en 

blåmarkerad 

vandringsslinga 

som är ca 1,4 km 

lång. Längs stigen hittar du 

en tipspromenad med frågor för både barn 

och vuxna på temat djur. Alla svar fi nns i 

slutet av banan.

Med reservation för eventuella ändringar. Evenemang kan utgå, ändras eller tillkomma. För aktuell info se: www.ale.se under Uppleva och göra. Vid frågor ring till resp. arrangör eller Kulturverket 0303-330658, 0303-330209.


