
Vilken dröm 
bär du på?

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

September

Anhörigstödet  
informerar:
Informations/diskussionsträffar för föräldrar till ”vuxna 

barn” – 16 år och uppåt – med neuropsykiatriska diagnoser.

Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4, huvudingången

Onsdagar: 2/10, 30/10, 27/11 kl. 18.30 – 20.30

Informations/diskussionsträffar för ”vuxna barn” med 

föräldrar som har fått minnesproblematik.

Tisdagar: 24/9, 15/10, 29/10, samt onsdag 20/11 kl. 18.30

Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4, ingång Eken

Informations/diskussionsträffar för maka/make/sambo 

vars partner har fått minnesproblematik.

Torsdagar: 26/9, 17/10, 31/10, 28/11 kl. 14-16

Samverkan mellan Ale kommun, Anhörigförening och 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Anmälan och frågor till: Ann-Marie Thunberg, 

Anhörigkonsulent 0303-371254, 0737-731254

After Work 
– för kvinnor mitt i livet
 

Den ojämlika hälsan –varför då ?
Måndag 9 september 18.30 Starrkärrs Församlingshem

Det skiljer nio år i medellivslängd mellan olika stadsdelar

I Göteborg. Hur kan vi vända denna negativa trend och få

oss att må bättre både fysiskt och psykiska.

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén föreläser och vi 

reflekterar över den ojämlika hälsan.

 

Vi äter och dricker något lätt. Ingen föranmälan.

Hålanda
Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar 19.00. Hålanda IF

Ryd
Start vid Ryds Missionshus
Måndagar jämna veckor 9.30. 
Ryds IF

Älvängen
Start vid Apoteket, Älvängen
Torsdagar 10.00. PRO Ale Norra
Start vid Smyrnakyrkan
Måndagar 10.00. Alebygdens 
RPG-förening

Alafors
Start vid Kiosken, Alafors
Måndagar 10.00. Alafors IF
Start vid Furustugan
Måndagar  9.00
Onsdagar  9.00. Ale 90 IK 

Nödinge
Start vid Dammekärr
Måndagar 10.00. SPF Alebygden
Start vid Apoteket, tisdagar 10.00. 
Finska
föreningen

Bohus
Samling Bohus servicehus
Tisdagar 13.30. PRO Surte Bohus

Fredagsvandringar
Samling vid
• Järntorget, Älvängen
• McDonalds, Nödinge
• Södra p-platsen, Bohus
Samling på samtliga platser 9.20.
Ta gärna med fika
SPF Alebygden

Promenera Mera 2013
Kom med på föreningsledda promenader i vackra Ale!

PÅ GÅNG I ALE
MUSIK - BREL MÖTER PIAF
Åsa Fång, Christopher Wollter och tre musiker dyker ner 

i den franska musikskatten där de möter giganterna 

Edith Piaf och Jacques Brel. I en föreställning som rör sig 

mellan gathörnen och de fina salongerna hör du starka 

berättelser om livet och kärleken! 

Söndag 15 september kl 17.  

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

Pris 150 kr. Förköp Ale bibliotek 0303-330216.  

Samarr: Ale kommun, Kultur i Väst, TiA, ABF.

NU BÖRJAR LUNCHFILMERNA IGEN!
Är du ledig på dagarna och sugen på att se bra 

filmer? Då kan du gå med i Filmklubben Ale Cinema 

som visar film fem onsdagar under hösten i Teatern, 

Ale gymnasium. Första filmen blir den franska 

dramakomedin En oväntad vänskap som visas 

4 september kl 13. Följande filmer under hösten: Argo, 

Hitchcock, Äta, sova, dö och Beasts of the Southern 

Wild. Medlemskapet kostar 100 kr och kan köpas på Ale 

bibliotek. Välkomna!

FÖREDRAG - DOFTANDE VÄXTER OCH 
ROLIGA TRÄDGÅRDSMÄNNISKOR
Onsdag 11 september kl 18.30

Journalisten, författaren och fotografen Karin Berglund 

visar vackra bilder och berättar om doftande växter och 

spännande trädgårdsmänniskor hon mött. Sal 106, Ale 

gymnasium, Nödinge. Entré 50 kr betalas på plats.  

Arr: Trädgårdsälskarna i Ale, Studieförbundet Vuxenskolan.

THOMAS TRÄFFAR - TOBIAS HYSÉN
Fredag 20 september kl 18

Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 

AFK Göteborg. Thomas Hermansson, också känd som 

trubadur och stå upp-karaktären Steve Strudeli, träffar 

Sveriges just nu hetaste fotbollsspelare! Det blir ett 

personligt möte med filmklipp, tävlingar och mycket 

annat i Teatern, Ale gymnasium.

Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Biljetter säljs på 

Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216.

Onsalavilla säljes i befintligt 

skick för avflyttning

Huset byggdes 1983, är cirka 130 m² stort med elpanna med 

adressen Göteborgsvägen 138 i Älvängen.

Byggnaden säljes i befintligt skick till högstbjudande och 

flyttas så snart som möjligt, dock senast 2014-06-01.

 

Köparen ansvarar för och bekostar alla med flytten förenade 

kostnader. Köparen åtar sig även att riva och bortforsla 

återstående byggnadsdelar av grund och uterum samt ett 

uthus inom fastigheten. Marken ska därefter återfyllas med 

markduk och makadam till marknivå.

 

För mer information, ritningar, visning och 

anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på telefon  

0303-33 00 26.

Sista dag att inkomma med anbud är 2013-10-31

Kulturstipendium 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 

inom kulturområdet såsom litteratur, musik, 

konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, 

konsthantverk, kulturarv, bildningsverksamhet eller 

annan jämförbar verksamhet. Stipendiet delas ut till 

person eller organisation som är bosatt i, eller har sin 

kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 

arbetsstipendium och belöningsstipendium. 

Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 

Ansökningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-

gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket 

i Ale gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också 

beställas på telefon 0303-330 590. Ansökan om 

stipendium eller förslag på stipendiat skall vara 

kommunen tillhanda senast 15 oktober 2013. För 

ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild 

Kappelmark 0303-330 939.

Onsdagen den 11 september  

kl 17.30-19.30 är det återigen dags för 

starta eget-introduktion  

i Nols företagscenter, Industrivägen 1!
 

Du som funderar på att starta, eller just har startat är hjärtligt 

välkommen dit.

På plats finns Handelsbanken, NyföretagarCentrum och 

kommunen för att berätta om viktiga saker att tänka på inför 

företagsstarten.

 

Passa på att gnugga dina idéer och funderingar med oss och 

andra som går i samma tankar!

 

Anmälan till jannike.ahlgren@ale.se eller 0303-33 06 57

Är du pensionär och nyfiken på vad det 

innebär att starta eget? 

Kom och träffa Lena Wingbro från NyföretagarCentrum och 

Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale kommun för att få höra 

mer om:

• Hur startar jag ett företag? 

• Vad behövs för att starta ett företag?

•  Vad kan biblioteket, kommunen och NyföretagarCentrum 

hjälpa till med?

Var? Ale bibliotek, Nödinge

När? Tisdagen den 10 september kl. 13.00-15.00

Anmälan till Vuxenskolan i Kungälv/Ale 

Telefon: 010-33 00 900 (Växel), e-post: vast@sv.se


