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

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  
 den 25 mars 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

I samband med mötet kommer AB Alebyggens årsstämma att 

äga rum.

Bland punkterna märks:

•   Förslag till handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om 

skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinär händelse i 

fredstid.

• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2012

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på 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

Mars

Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten,  
rehab och hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet i första hand: 

 • Undersköterskor 

 • Leg sjuksköterskor 

 • Personliga assistenter 

 • Stödassistenter (inom Funktionshinder)

 • Stödpedagoger (inom Funktionshinder) 

 • Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Annonsen finns under lediga jobb www.ale.se

Kontaktperson

Lena Börjesson , Arbetsledare personalförsörjning. Telefon 0303-37 12 64

Flexpoolen Telefon 0303-37 12 60

Vill du arbeta för oss i sommar?

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.

>> Onsdag 20 mars Älvängens bibliotek, Aroseniusskolan

Lättlagad vardagsmat 

på biblioteken

Studien 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.

Inom kort kommer alla deltagare att få en webbenkät. Enkäten innehåller viktiga kompletterande frågor 

om bl.a. hälsa och konsumtion. En länk till enkäten skickas både som SMS och e-postmeddelande till dig 

som är med i studien.

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!

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  
- Lär dig använda datorn och internet i vardagen

För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16

>> 19 mars kl 14.00-16.00, Prova på dator och Internet

>> 2 april kl 14.00-16.00, Släktforska med datorn

Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek

HAR DITT BARN KÄMPIGT ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale bibliotek, Nödinge,  

lördag 23 mars kl 10-14.

•  Niclas Löfgren, specialpedagog från Ale Skoldatatek, visar digitala 

hjälpmedel.

•  Ale bibliotek berättar om lättlästa böcker och om egen nedladdning 

av talböcker.

Starttider kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

Testa också själv de hjälpmedel som eleverna har i sina datorer.

 

LÄSA SJUNGA GUNGA
För barn 1 - 2 år. Vi läser, ramsar och sjunger.  

>> Fem tisdagar kl 11.00. Start 26 mars.

Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 0303-330216.  

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

ALE HAR EN AV SCENERNA I DEN NORDISKA 
DANSFESTIVALEN FÖR BARN- SATELLIT
Mä ja Niko ( Finsk dansförställning)
Ett varmt hjärta under den sträva ytan. 

I sitt dansverk för barn rör sig Riku 

Immonen ikorselden mellan ensamhet 

och vänskap, längtan efter närhet och 

frigörelse. Immonenhar stor respekt för 

sin unga publik och han har förmågan att 

med ett fräscht greppskapa dans, speciellt 

utgående från pojkarnas liv. Mä ja Niko 

baserar sig fritt på den tecknade serien 

Kalle och Hobbe.

Dansare: Jarmo Lind, Eero Vesterinen

>> Tisdag 19 mars kl  9.00 och kl 11.00 

Teatern, Ale gymnasium

>> Lördag 23 mars Barnfilmklubben med pyssel

Kl 10.00 Lill Gruffalon ( passar de mindre barnen)

Kl 11.00 Sammys äventyr 

Medlemskort köps i entrén eller innan på huvudbiblioteket i 

Nödinge. Medlemskap kostar 20kr/ termin för film och pyssel.  

Filmen visas i sal 106, Ale gymnasium, Nödinge.

PÅ GÅNG I ALE


