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Augusti

Aktiviteter för företagare och 
entreprenörer i Ale hösten 2013 
- ett smörgåsbord för nystartade och etablerade, välj och vraka efter intresse och behov.

Fler aktiviteter kan tillkomma. 

SEPTEMBER

3/9 08.00-09.30 Star for Life frukostmöte med Triple & Touch, Ale gymnasium

4/9 12.00-14.00 Nätverksträff för kvinnliga företagare, Klädkällaren

10/9  13.00-15.00  Starta eget företag som pensionär, Biblioteket Ale gymnasium

11/9  17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter

23/9 17.30-19.30 Seminarium om säkerhet – fysisk och digital!, Ale gymnasium

24/9  17.00-19.00 Kunskapskväll personlig försäljning för nyföretagare, Nols företagscenter

26/9  15.00-19.00 Starta eget-mässa,  Ale gymnasium

OKTOBER

2/10 18.00-21.00  Skatteverket information för Nya företagare i Ale, Nols företagscenter

2/10 12.00-14.00  Nätverksträff kvinnliga företagare, Klädkällaren

3/10 17.30-19.30 Mentorprogram för företagsledare med ALMI, Nols företagscenter

8/10 Kvällstid Star for life – Galakväll på Ale gymnasium

9/10 17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter

15/10 16.00-18.00 Afternoon Tea med tema Storytelling

22/10 17.00-19.00 Bokförings-/ekonomikurs med Wingbro Företagsutveckling, Nols företagscenter

23/10 08.00-09.30  Frukostmöte, värd Handelsbanken

30/10 18.00-21.00 Grundkurs i moms med Skatteverket, Nols företagscenter

NOVEMBER

5/11 17.30-19.30 Hur får jag lönsamhet och tillväxt i mitt företag?, Nols företagscenter

6/11 12.00-14.00 Nätverksträff kvinnliga företagare, Klädkällaren

12/11 17.30-19.30 Hur finansierar jag mitt bolag?, Nols företagscenter 

13/11 17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter

19/11 16.00-18.00 Afternoon Tea med tema balans och harmoni som företagsledare

26/11 17.30-19.30 Att exportera tjänster och produkter, Business Sweden, Nol företagscenter

DECEMBER

4/12 11.30-13.30 Sopplunch och ölsläpp, värd Swedbank

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta Jannike Åhlgren, Ale kommun, jannike.ahlgren@ale.se

Mer information kommer på Ale kommuns hemsida och i Alekuriren. Med reservation för ändringar.

Frukostmöte med 
Star for life och  
Triple & Touch!
Den 3 september kl 8-9.30 bjuder vi till frukostmöte på 

Ale gymnasium där Triple & Touch tillsammans med 

kommunen berättar om det fantastiska konceptet där 

du som företagare kan vara delaktig i att stärka barns 

självkänsla och stötta dem i att förverkliga sina dröm-

mar. Det behövs både i Ale och i Afrika! 

Star for Life är ett utbildningsprogram som syftar till att 
stärka ungdomars självkänsla. I Afrika används  
programmet till att bekämpa spridningen av hiv/aids.
Star for Life startades 2005. Idag når vi mer 100 000 ung-
domar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och  
Sri Lanka.

Anmälan sker senast den 2 september till  

jannike.ahlgren@ale.se

Välkommen till ett nytt nätverk för
kvinnliga företagare i Ale
Nätverket är gratis och ger dig chans att få inspiration av 

andra kloka och färgstarka kvinnor. Vi träffas en gång i 

månaden under lunchtid. Du betalar din egen lunch, det 

är hela kostnaden för att vara med.

Till den första träffen har vi anlitat Maj Rriksson-Rahm 

som inspiratör.

Vi träffas i klädkällarens lokaler, i den trivsamma  

herrgården, där vi äter lunch, minglar och lyssnar på maj. 

Ta med många visitkort!

Tid: onsdag den 4 september kl 12–14.

Anmäl dig nu!

Kontakta Lena Wingbro, NyföretagarCentrum i Ale, via 

tel 0704-800 444 eller mail lena.wingbro@ 

nyforetagarcentrum senast den 31/8.

Hämta din Natur-  

och kulturguide på
 

•  Biblioteken i Surte, Nödinge, Älvängen och  

Skepplanda

•  Vårdcentralerna i Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen 

och Skepplanda

• Apoteken i Bohus, Nödinge och Älvängen

• Medborgarkontoret i Nödinge, Ale Torg 7

• Glasbruksmuseet i Surte

• Ale Vikingagård

• Repslagarmuseet i Älvängen

Förtydligande  

skolstartsinformation 

för Himlaskolan  

måndagen 19 augusti:
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 03 69

Förskoleklass har skoldag kl 08.30-12.00

Skolår 1-9  har skoldag kl 08.30-13.30

Öppet hus torsdagen 15 augusti kl 15.00–18.00
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Upplev Ale
Vandra i vildmark och vikingaspår 

www.ale.se
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