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Företagarfrukost 
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

Anhörigstödet i Ale 
kommun informerar:
Är du anhörig som stöder och hjälper en närstående 

som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre.

Har du frågor, funderingar och vill du veta mer om vad 

det fi nns för stöd att få?

Pågående och nya aktiviteter som stöd till 

anhöriga:

Vi kommer i september att starta en grupp för ”vuxna 

barn”. I detta fall ”barn” vars förälder har någon form 

av minnesproblem. Vi träff as fyra – fem gånger (en - 

två ggr/månad) för att få information, utbyta tankar, 

frågor och funderingar. Vi startar också en liknande 

grupp för make/maka/sambo vars partner har minnes-

problem.

Vi har också andra pågående make/maka/sambo-

grupper där fl er är välkomna och om intresse fi nns så 

kommer nya grupper att starta.

Föreläsningar, informations- och trivselträff ar kommer 

att annonseras i Alekuriren.

Under hösten blir det också träff ar för föräldrar till 

vuxna barn med neuropsykiatriska diagnoser i samar-

bete med anhörigföreningen i kommunen.

Är du intresserad eller vill fråga om något kring din 

anhörigsituation så kontakta 

Anhörigkonsulent Ann-Mari Thunberg, direkt 

0303-371254, Mobil 073-7731254

Växel 0303- 330000

Musik - Brel möter Piaf
Söndag 15 september kl 17

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i den 

franska musikskatten där de möter chanson-

traditionens två giganter, Edith Piaf och Jacques Brel. 

Plats: Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

Entré 150 kr, förköp Ale bibliotek 0303-330216.

Samarrangör: Ale kommun, Kultur i Väst, 

Teaterföreningen i Ale, ABF.Få inspiration av 
Maj Eriksson-Rahm
Maj Eriksson-Rahm har arbetat som 

chef inom kommunal verksamhet 

i drygt 20 år. Hon har gått från 

olika chefspositioner i off entliga 

sektorn till att nu vara verksam som 

certifi erad lifecoach, teamcoach 

och projektledare. Maj erbjuder 

hela koncept, inkluderande 

coaching av chefer, medarbetare 

och team samt rådgivning gällande 

inredning och arbetsmiljö. Hennes ledord är 

TILLVÄXT • FOKUS • VÄLMÅENDE.

Maj är också textil- och bildkonstnär och bedriver 

kursverksamhet i dessa ämnen. Temat för dagen är hitta 

din inneboende kraft – den som driver

Dig och ditt företag framåt.

Ditt återvinningskort gäller numera 

i ytterligare sex kommuner.

Nu fungerar ditt återvinningskort även på återvinningscentralerna i 

kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. 

Allt som behövs är att du innehar Ale kommuns återvinningskort.

Ale kommuns invånare har samma antal fria besök oavsett vilken 

återvinningscentral inom samarbetskommunerna som besöks.

Öppettider och sorteringsregler kan skilja åt mellan de olika 

återvinningscentralerna, information kring detta fi nns på respektive 

kommuns hemsida.

Besök www.ale.se för mer information eller kontakta Renhållningsenhetens 

kundtjänst, telnr:0303-330108 .
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Välkommen till fullmäktiges sammanträde 

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:

 

•  Hemställan om yttrande från AB Alebyggen rörande försäljning av Alebyggens äldreboenden

 

•  VA-plan 2050

En fullständig föredragningslista kommer framöver att fi nnas 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.

måndagen den 2 september 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Välkommen till ett nytt nätverk 
för kvinnliga företagare i Ale
Näringslivschefen i Ale har i samarbete med

NyföretagarCentrum startat ett nätverk för kommunens

kvinnliga företagare. Syftet med nätverket är att

kvinnliga företagare ska lära känna varandra för att

starta upp samarbeten och anlita varandra, och på så 

sätt göra fl er och bättre aff ärer.

Nätverket är gratis och ger dig chans att få inspiration

av andra kloka och färgstarka kvinnor. Vi träff as en gång

i månaden under lunchtid. Du betalar din egen lunch,

det är hela kostnaden för att vara med.

Till den första träff en har vi anlitat Maj Eriksson-Rahm

som inspiratör. Vi träff as 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.

Övriga möten under hösten

2 oktober och 6 november. Boka in dem redan nu!

Anmäl dig nu! Kontakta Lena Wingbro, NyföretagarCentrum via tel 0704-800 444 eller mail 

lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se senast den 31/8.


