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Bäbismys i Nödinge Babysign 
>> Fredag 24 maj kl 10.30 

Lär dig mer om babysign, ett 

teckenspråk för bäbisar som kan vara 

första steget till kommunikation.  

Ale bibliotek, Nödinge.  

Föranmälan 0303-330 216. 

Sagostunden om döden  lördag 25 maj  

är framflyttad till hösten

Gräv med arkeolog
>> Lördag 25 maj kl 13-15

Nyfiken på hur en arkeolog jobbar? 

Prova på att gräva tillsammans med 

Andreas Antelid. För alla åldrar. Samling 

vid Älvängens bibliotek.  

Entré 50 kr/person. Förköp Ale bibliotek, 

Nödinge 0303-330 216. Samarr: 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Kulturskolans Vårkonsert
>> Torsdag 23 maj kl 19.00

Smyrnakyrkan, älvängen

Intresseföreningen delar ut stipendier! 

Fri entré

PÅ GÅNG I ALE

Maj

Studentexamen på Ale gymnasium 2013

Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 på innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.

 

Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl. 06.30-11.00. 

Boende som har bilar stående på parkeringen, tänk på att flytta dem.

Café Magnifik och Komvux har stängt hela dagen. 

Biblioteket öppnar kl. 15.00.

Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är begränsad mellan kl. 12.00–14.00.

Sommarlov = sommarlån  
på biblioteken i Ale
Nu kan alla barn och unga låna böcker över hela sommaren. 

Fråga efter sommarlån.

 

Har du kollat in biv.se?

Ale bibliotek har tillsammans med  nybildade Bibliotek i väst fått en 

gemensam hemsida.

På biv.se kan du få lästips, evenemangstips och förstås söka och 

beställa böcker.

Har du frågor om den nya hemsidan så hjälper vi dig gärna under 

bibliotekens öppettider.

Välkommen!

 

Pågående utställningar på biblioteken
Ale bibliotek, Nödinge

Ale kulturskola ställer ut konst och hantverk  ur vårens produktion.  

Pågår till 31 maj.

Rebecka Stålbrand ställer ut foto. Pågår till 31 maj.

Ale hembygdförening visar alster av virkade rutor. Pågår till 30 maj.

Skepplanda bibliotek

Emma Thorén ställer ut scrap och pyssel. Pågår till 4 juni.

Älvängens bibliotek

Sören Sparre

Retrospektiv debut. Måleri. Pågår till 29 maj.

Information om 

skolbarnomsorg till alla barn
 

Skolbarnomsorg erbjuds från och med hösten 2013 

till alla barn 6-12 år. Omsorgen erbjuds under 30 

timmar per vecka inklusive skoltid. Detta innebär 

att barn behåller sin plats på fritidshem även om 

du som vårdnadshavare är arbetssökande eller 

föräldraledig. Debitering sker enligt kommunens 

barnomsorgstaxa.

 

För de barn som inte har plats idag, men som 

önskar få en plats gäller att anmälan ska göras 

enligt kommunens anmälningsregler.

 

Anmälan kan göras på  www.ale.se  eller på särskild 

blankett, som finns på hemsidan för utskrift. 

Blanketten kan också fås hos administrationen

telefon 0303-330377 Karin Thorén

Furulundsdagen
3 juni kl 10-13

Välkommen till ”En dag i hälsans tecken” 

i Furulundsparken

Som vanligt är det PRO, SPF, Ale-kontakt och 

stödverksamhet, Röda Korset och Rådet för Hälsa och 

Trygghet som arrangerar.

PROBLEM?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem med alkohol eller 

andra droger är Du välkommen att kontakta oss (Du kan vara anonym) 

på telnr: 0303 37 12 84, onsdagar mellan kl. 9.00-10.30.

Vi som erbjuder behandling och råd- och stödsamtal arbetar som 

kuratorer på Vuxenenhetens öppenvård och finns i Surte.

 

Välkommen!
Ale kommun/Vuxenenheten

Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

Nu öppnar snart två 

meröppna bibliotek i Ale  

– men först kommer det att vara stängt för 

renoveringar.

Biblioteken i Surte och Skepplanda kommer att bli 

de två första meröppna biblioteken i västsverige. 

Meröppet bibliotek innebär att låntagare med 

hjälp av ett speciellt lånekort själva kan komma in 

på biblioteken varje dag mellan 06.00 och 21.00. 

Personalöppet är det självklart fortfarande på 

ordinarie öppettider. För mer information, gå in på 

bibliotekets hemsida biv.se.

Surte bibliotek stänger för renoveringar 21 – 23 

maj. Invigning i Surte sker lördag 1 juni kl. 12.00.

Skepplanda bibliotek  stänger för renoveringar 

27 maj – 4 juni. Invigning i Skepplanda sker 

lördag 15 juni kl. 12.00.

PROGRAM

10.00 Välkommen – Lotti Klug

10.10 Tipspromenader - Femkamp –  

Boule - Lotterier

Tips om Picknickmat och annat

kommundietesterns Kristine och Jenny

Lätt/Sittgympa Äldrepedagog Carina Wallström

Underhållning - Rolf Rohden & Co

Kl 13.00 Avslutning

Arrangemanget är kostnadsfritt


