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Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol Tel: 031-383 04 20
www.adinahalsan.se, Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Du har större risk att bli allvarligt sjuk 
och bör vaccinera dig om du

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- svårbehandlad diabetes

-  kraftigt nedsatt immunförsvar på grund  
av sjukdom eller medicinering

- kronisk lever- eller njursvikt

- extrem fetma

- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Adina Hälsan i Nol hälsar Dig 
och Din familj välkomna till oss!

Vi kan erbjuda:

 
kring allt som rör Ditt barns hälsa och utveckling

 
förhöjt blodtryck, astma och KOL

 
och intyg för privatperson och företag

Drop in mottagning läkare hela dagen mellan kl 8.00-16.00  
 

och akuta besvär, utan tidsbokning.
Telefonrådgivning

Tidsbokning via webb

INFLUENSATIDER
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götalandsregionen

Äntligen dags igen för 

Afternoon Tea
- mötet som strukturerat boostar entreprenören!

Inspirerande föreläsning, kunskap, utmaningar och nya 
kontakter blandat med smarriga scones och engelskt te, denna 
gång på temat storytelling!

Storytelling - ett nytt 

livsstilsvarumärke växer fram
Victoria Ahlén flyttade med hela sin familj till Spanien i augusti och driver 
ett nytt familjeföretag där drömmen om en bättre värld skapar möten 
med människor, genuint hantverk bevaras och kunskap utbyts. Kom och 
lyssna på en energisk person med stora kunskaper kring ämnet storytelling 
som kommer skicka med dig mängder av inspiration till din resa och ditt 
varumärke!

>> Tid: 15 oktober kl 16.00-18.00 Plats: Café Tant Rut, Ale torg
Afternoon tea är kostnadsfritt men vi vill ha en anmälan för att kunna beräkna 
mängden scones till: Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

Inbjudan till 

Centerpartiets höstmöte
Måndag 14 oktober 2013 kl 18.30
Allaktivitetshuset, Carlmarks väg 4, i Älvängen

Vi ser fram emot en intressant och 
innehållsrik kväll. Här nedan ser du en del 
av punkterna för kvällen

*  Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland 
kommer och pratar landsbygdfrågor

*  Pierre Thorwald, underhåller på Barocktrumpet

*  Förnominering till kommunvalslistan, nu är 
det dags att fundera på om du vill kandidera för 
Centerpartiet i Ale, eller om du känner någon annan 
som du tycker skulle vara en bra kandidat

*  Lokalt Landsbygdspolitiskt program. Vad ska 
Centerpartiet i Ale driva för frågor för landsbygden i 
kommunen?

Det bjuds på fika

Varmt välkomna!

Åke Niklasson
Ordförande, Centerpartiet Ale


