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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina grannar att 

samverka mot brott och öka gemenskapen i området där du bor.
 

Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 

fristående villa i tättbebyggt område likväl som på landsbygd.
 

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 

säkerhetshandläggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 för mer information och uppstart!

Vill du skydda dig  
mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

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.

BOKCIRKEL I NÖDINGE
Vi träffas tre onsdagar under hösten klockan 18.00 - 19.00.

Vi diskuterar en bok vid varje tillfälle. 

Onsdag 18 september: Ta hand om min mor av Kyong-suk Sin

Onsdag 23 oktober: Varför kom du inte före kriget? av Lizi Doron

Onsdag 20 november: En gåtfull vänskap av Yoko Ogawa

Böcker till alla deltagare finns att låna på biblioteket.

Kontakt: Birgitta Svensson-Berg. Telefon: 0303-33 06 37 eller 0303-33 02 16 

eller e-post: birgitta.svensson-berg@ale.se

UNG I ÄLVÄNGEN PÅ 50- OCH 60-TALET
Lennart Torstensson sjunger och berättar

Älvängens bibliotek onsdag 18 september kl. 19.00.

Entré/fika 40 kronor

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale

BARNTEATER - OPSIS
En Hellsingsk lek med ord och bokstäver. Kända sånger 

som Dinkelidunkelidoja, Herr Gurka, Krakel Spektakel 

och Hej, sa Petronella blandas med egna sånger. Med 

Tobias Edvardson i alla roller. 

Onsdag 18 sept kl 9.30

Passar 4-7 år. Teatern, Ale gymnasium. Entré 50 kr.  

Förköp Ale bibliotek, Nödinge.

THOMAS TRÄFFAR - TOBIAS HYSÉN
Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 

IFK 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.

Fredag 20 september kl 18

Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Förköp Ale 

bibliotek, Nödinge 0303-330216.

VIKINGABERÄTTELSER OM GUDAR, HJÄLTAR 
OCH SMÅFOLK 
Det finns berättelser som har kraft nog att leva i tusen år! Sagor som vägrar 

att dö. Skådespelaren Jerker Fahlström berättar dem med en sällan skådad 

inlevelse. Med sin briljanta finurlighet väver han samman vikingatidens 

spännande berättelser om gudar och hjältar med fakta om kläder, vapen och 

vikingamänniskans vardagsliv. 

Söndag 29 september kl 15.30

Entré 50 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216. 

Plats: Vikingagården, Häljered, Älvängen. Samarrangör: Ale kommun, ABF.

Har du fyllt 80?  

Är du 80 år eller äldre? Har du inte 

insatser från äldreomsorgen i Ale 

kommun? Välkommen till seniorträff 

måndag den 23 september! 

Information om Ale kommuns tjänster 

och aktiviteter med: Ellinor Seth, 

verksamhetschef hälsa och sjukvård, 

Marita Halldin, Agnetha Herdesköld, 

biståndsenheten, Ann-Marie Thunberg, 

anhörigkonsulent, Christina Olofsson, 

sjukgymnast, Kristine Arhage, dietist, 

och Carina Wallström, äldrepedagog. Ale 

kontakt och stödverksamhet, Ale mat 

service, Fixartjänsten och färdtjänsten 

kommer att vara tillgängliga för frågor. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Närvarolotteri. Make/maka eller 

närstående är också välkomna. 

Måndag 23 september i biosalen, 

Alafors  kl 11.00–13.00 Ledetvägen 6,  

449 80 Alafors 

Kan du inte komma men vill veta mer? 

Kontakta Carina Wallström på telefon 0704 32 07 72. 

Kostnadsfri starta 
eget-rådgivning!
Går du i starta eget-tankar? Du har väl inte missat att 

du via NyföretagarCentrum i Ale kan få kostnadsfri 

rådgivning i alla frågor som berör företagsstart? Passa 

på att utnyttja den kompetens och det nätverk som 

finns för att få igång ditt företag på ett långsiktigt 

och hållbart sätt!

Kontakta Lena Winbgro för tidsbokning:  

lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se,  

0704-80 04 44

Välkommen!


