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

Februari

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
25 februari 2013 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors..

På februarimötet kommer en debatt att hållas angående 

situationen för ungdomar i Ale kommun. Debatten kommer 

att fokusera på ungdomar åldern 13-24 år. 

 

Bland övriga punkter märks:

• Omstrukturering av Renova AB

•  Svar på interpellation om löftet om mindre barngrupper  

i förskolan.

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på www.ale.se. 

Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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.  

Telefonmottagning måndag och torsdag kl 13-14, 0303-371 284

Kort väntetid för personligt besök.

Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och familjeomsorgen

Besöksadress: Brattåsstigen 6 I Surte

Förtydligande allmän förskola  
Barn 3-6 år har rätt till 525 timmar avgiftsfri Allmän förskola per år. Den allmänna 

förskolan följer skolans läsår. Det innebär att de barn som har mer tid än 525 timmar  

får betala avgift.

Löftet ett gott föredöme 2011 

- Vem blir det i år?
Valmire Huskaj tog emot stipendiet för Löftet - Unga arrangörer
 

Hur kändes det att bli utnämnd till Ett gott föredöme?

- Det var väldigt roligt att få stå där och ta emot priset 

som representant från föreningen Löftet. 

Vad innebar det för er?

- Att vi gjort ett bra jobb för ungdomarna och att vi ska 

klappa oss själva på axeln och vara stolta.

Vad gör ni nu?

- Vi kommer att vara med och arrangera årets Festivalborg 

vilket vi gjort i alla år. Sedan har vi andra planer på gång 

också. 

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.

Hur skall jag orka?
Föreläsningen vänder sig till dem vars anhöriga 

blivit svårt sjuka, har demens eller har en 

funktionsnedsättning. När en närstående 

behöver hjälp, omsorg och ens egen frihet blir 

begränsad. 

En föreläsning om kamp, sorg, förbjudna 

känslor, förtvivlan men också om glädje och 

livsglädje. Det är inte en käck ”du kan om du 

vill”-föreläsning utan en föreläsning som på 

djupet handlar om känslor när livet förändras.

Föreläsare är Lars Björklund, kaplan vid 

Sigtunastiftelsen, med mångårig erfarenhet av 

området bl.a. som sjukhuspräst på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala.

Föreläsningen är ett samarbete inom 

Anhörigstödet i Tjörn, Ale, Lilla Edet, Kungälv och 

Stenungsund.

Vi erbjuder två tillfällen och Ni är välkomna till den 

plats som passar bäst.

Onsdagen den 13:e mars kl. 13 – 15.30 ca, Backavik, 

Klockarevägen 24 Nödinge 

samt samma kväll kl. 18.30 – 21.00 ca Fregatten 

Stenungsund

Anmälan till Ale

Ann-Marie Thunberg 0303-371254

ann-marie.thunberg@ale.se

Anmälan till Stenungsund

Johanna Marklund 0303-738141

johanna.marklund@stenungsund.se

Begränsat antal platser!

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan!

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  
 -  för dig som vill lära dig använda datorn och internet i vardagen

För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16

26 februari 14.00-16.00 Prova en Ipad 

5 mars 14.00-16.00 Handelsbankens informerar om sina   

 internettjänster 

12 mars 14.00-16.00 Köp och Sälj på internet. Konsument   

 Göteborg informerar 

19 mars 14.00-16.00 Prova på dator och Internet 

TIDNINGSMAKARE IGÅR, IDAG, IMORGON
Per-Anders Klöversjö berättar

>> Onsdag 6 mars kl. 19.00 Älvängens bibliotek

Inträde/fika 40 kr

Arr. Bibliotekets vänner i norra Ale och Ale kommun

 

FÖRFATTARFRUKOST MED ELLEN MATTSSON
Ellen Mattsons genombrott hos den bredare läsekretsen kom 

med romanen Resenärerna, ett svart kammarspel i bohuslänsk 

sekelskiftesmiljö. 

Ellen Mattson är just nu aktuell med Vinterträdet där hon skildrar Greta 

Garbos liv under 1930-talet.

>> Lördag 9 mars kl. 10.00 Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge

Frukosten är framdukad från 9.30

Entré inkl. frukost 80 kr. 

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE


