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Mars

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

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

2 april 14.00-16.00 Släktforska med datorn

RES TILL INDIEN MED BIBLIOTEKETS BOKCIRKEL
3 träffar på Ale bibliotek, Nödinge. Vi diskuterar en bok vid varje träff.

>> Onsdag 6 mars kl. 17 - 18  

Mr Alis äktenskapsbyrå av Farahad Zama 

>> Onsdag 17 april kl. 17 - 18  

Delhis vackraste händer av Mikael Bergström 

>> Onsdag 8 maj kl. 17 - 18  

Den vita tigern av Aravind Adiga 

Böckerna finns att låna på biblioteket. 

Anmäl dig till en eller flera träffar på biblioteket,  

tel 0303-33 02 16 eller e-posta till  

birgitta.svensson-berg@ale.se.

TIDNINGSMAKARE IGÅR, IDAG, IMORGON
Per-Anders Klöversjö berättar

Älvängens bibliotek

>> Onsdag 6 mars kl. 19.00

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.

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge

>> Lördag 9 mars kl. 10.00 

Frukosten är framdukad från 9.30

Entré inkl. frukost 80 kr. 

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

FÖRNYA DIN TRÄDGÅRD — HÄR FÅR DU IDÉERNA 
Annika och Nicklas Ulfheden från Alafors arbetar med trädgårdar. 

Annika är trädgårdsmästare och Nicklas arbetar med trädgårdsdesign.

Nu skall de ge oss idéer om hur vi kan förändra våra egna trädgårdar 

utan att det kostar stora pengar. Ta med dig dina frågor och ställ dem. 

>> Tisdag 12 mars kl. 19.00 Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale

PÅ GÅNG I ALEStudien Ale H2O är snart slut! 
Under ett års tid har projektet Ale H2O studerat 

vattenkonsumtion och hälsa i Ale kommun. Nu börjar vi 

sammanställa resultat men en sista del i undersökningen 

genomförs under mars.

Under vecka 10 genomförs en 7-dagars studie om 

vattenkonsumtion. Det är ett urval av ca 200 deltagare från 

panelen som är med i den.

Som en sista del i Ale H2O skickas en webbenkät ut till samtliga 

deltagare. Enkäten innehåller viktiga kompletterande frågor om 

bl.a. hälsa och konsumtion.

Resultat från studien kommer att presenteras för allmänheten 

senare under 2013. Mer information om detta kommer i 

Alekuriren och på kommunens hemsida www.ale.se.

Livsmedelsverket och Chalmers tekniska högskola tackar alla 

som bidragit till studien!

Mötesplats Föräldrar

på biblioteken i Ale
Drop-in 18.00–19.30
Bra lättlagad vardagsmat – snabbt, enkelt och gott! Du får 

mattips som passar familjer med barn i alla åldrar. Träffa också 

kommundietisten Kristine.

>> Måndag 4 mars Skepplanda bibliotek vid Albotorget

>> Tisdag 12 mars Surte bibliotek, Göteborgsvägen

>> Onsdag 20 mars Älvängens bibliotek, Aroseniusskolan

Lättlagad vardagsmat 

på biblioteken

Emelie ett gott föredöme 2010 

– vem blir det i år?
Emelie Bergstrand, aktiv i Jennylunds ridklubb, tog emot priset.
 

Hur kändes det att bli utnämnd till Ett gott föredöme?

- Det var väldigt oväntat och stort för mig. Man fick en 

stor bekräftelse på att det man gjort i flera år är väldigt 

uppskattat och att man är en person som yngre kan se 

upp till. Så det var väldigt roligt och man kände sig väldigt 

stolt över att få en sån titel!

Vad innebar det för dig?

- Det fick mig att ännu mer vilja sträva mot att alltid vara 

en trygg person som yngre kan se upp till och som vuxna 

kan lita på.

Vad gör du nu?

- För tillfället är jag inte lika aktiv på samma sätt i Ale - 

Jennylunds ridklubb, men försöker hjälpa till med de saker 

som jag kan. Som att sköta hemsidan, fotografera aktiviteter som händer, ge lektionshästarna lite extra 

kärlek och finnas till för ungdomarna i stallet.

Annars jobbar jag främst som djurkommunikatör men också som tidningsbud och massör just nu. Men 

hoppas på att en dag kunna slå ihop djurkommunikationen tillsammans med olika behandlingsmetoder 

och kunna starta ett rehab för djur. Så även fler människor kan få upp ögonen för djurkommunikation.


