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Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

1. Fast pris, utan överraskningar.

2. Regelbundna undersökningar.

3. Anpassat egenvårdsprogram.

4. Lagningar ingår.

5. 10% på alla munvårdsprodukter.

Välkommen till oss så berättar vi mer!

Folktandvården Bohus
Tel: 010-441 95 15

Folktandvården Lilla Edet
Tel: 0520-48 88 30

Folktandvården Nödinge
Tel: 0303-977 30

Folktandvården Älvängen
Tel: 0303-74 33 00

FEM ANLEDNINGAR FÖR 
ATT ÖVERTYGA DIG!
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Tel: 0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

 Slingor/färg, 
klippning + styling 
699:-
Frisyrer inför 
student/bal/fest 
549:-

ERBJUDANDE

Gäller 2/5-14/6 2013

NÖDINGE. Vad händer med 
min kropp om jag dricker 
alkohol under en tävlings- 
eller träningsperiod?

Det är en av frågorna 
som kommer att disku-
teras under en föreläs-
ning för Ales föreningar i 
Bohushallen den 7 maj.

Det är viktigt att diskutera kring 

alkohol och andra droger inom 
föreningarna. Därför tog vi ini-
tiativet till att bjuda in inspire-
rande föreläsare och det är öppet 
för alla inom föreningslivet i Ale, 
säger Klas Arvidsson, enhets-
chef på Ale fritid. 

Föreläsningen hålls av två 
representanter från Sportfront: 
Lennart Johansson, socio-
nom och utbildningskonsulent 

inom narkotika- och 
alkoholområdet och 
Marie Clasgård, 
pedagog med lång 
erfarenhet av före-
byggande arbete i 
skolan och idrotten. 

Måste anmäla
Arrangemanget är 
ett samarbete mellan 
Ale fritid, Vakna och 
idrottens eget riksför-
bund SISU Idrottsut-
bildarna.

F ö r e l ä s n i n g e n , 
som inriktar sig mot 
alkohol och andra 
droger, hålls tisdagen 
den 7 maj i Bohushal-
len och senast den 29 
april vill Ale fritid ha 
in anmälan. 

Tanken är att vi 
återkommande varje 

vår och höst ska ha någon form 
av utbildning eller föreläsning för 
föreningslivet och vi tar tacksamt 

emot tips och önskemål från för-
eningarna, säger Klas Arvidsson.

JOHANNA ROOS

– Alkohol- och drogföreläsning 
för Ales föreningar

Alkohol- och drogföreläsning på gång. Tisdagen den 7 maj håller 
Sportfront en föreläsning i Bohushallen för föreningslivet i Ale. Klas 
Arvidsson, enhetschef på Ale fritid hoppas att det kan bli ett åter-
kommande inslag.

SKYDDA DIG MOT
SOLENS STRÅLAR

20% RABATT
på våra solskydd

tom 130519

Tel: 0303-404500

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

Kloka ord på vägenKloka ord på vägen


