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Anhörigstödet informerar
Informations/diskussionsträffar för maka/make/sambo  

vars partner har fått minnesproblematik.

Fyra träffar med start tisdagen 5/11 kl. 13-15  Lokal:  Dammen, Vikadamm, Älvängen

Ingen kostnad

Samverkan mellan Ale kommun, och Studieförbundet Vuxenskolan 
Anmälan och frågor till:

Ann-Marie Thunberg, Anhörigkonsulent 0303-371254, 0737-731254

Momsen – hur fungerar den?
Du är välkommen till Skatteverket på en grundläggande information om moms. 

Informationen är gratis och vänder sig till dig som precis startat näringsverksamhet.

Program

• Vem betalar moms?

• Momssatser

• Undantag från moms

• Blandad verksamhet

• Moms och personbilar

• Avdragsrätt

• Redovisning och betalning

>> Onsdag 30 oktober 18:00-21:00, Nols företagscenter

 

Anmälan kan göras på Skatteverkets hemsida eller till Jannike Åhlgren,  

jannike.ahlgren@ale.se

Anmälan & avbokning kan även göras via telefon 010-576 48 50.

Det är viktigt att du avbokar dig om du får förhinder!

Välkommen!

Röda rummet på Surte bibliotek
Årets böcker presenteras. Ta gärna med dina bästa boktips!

>> Surte bibliotek 29/10  kl 19.00 Fri entré

Välkommen!

Surte Bohus Biblioteks och Kulturförening i samarbete med Surte bibliotek

Kulturskolans höstkonsert
>>Torsdag 24 oktober kl 19.00 Teatern, Ale gymnasium

Intresseföreningen säljer fika från 18.15! Fri entré.

Höstlov är trollov
TROLLRINGEN
>> Fredag 1 november kl 16.00

Läsesalen Ale bibliotek

En gång hittade jag – långt in i skogen  

– en labyrint med stora stenar. Jag gick 

in, i mitten fanns ett trollbo med ett stort 

och väldigt gammalt Troll. Hon hade levt i 

sjuhundrafemtio år och fött massor av små 

ungar . ” 1 , 2 , 3 Fillikrims ”.

Hur små är Trollungar när de föds?  Vad gör de ? Är de som vi?

Lotta Sjölin Cederblom tar er med in i sagans värld med sånger, dans, rim & ramsor.

Alla från 3 år som är sugna på spännande berättelser
är välkomna. 50 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, Nödinge.

TROLLAKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKEN
>> Onsdag 30 oktober kl 14 .30-16.30

Nödinge. Gör stentroll.

Tipspromenad hela veckan.

>> Torsdag 31 oktober kl 14.30- 16.30

Skepplanda. Draktorsdag, sagostund och 

stentrollspyssel

Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl. 14.30-16.30

Surte. Sagoklubben Drakonsdag, sago-

stund och stentrollspyssel.

Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl 14.30-16.30

Älvängen. Sagostund. Stentrollspyssel och

tipspromenad hela veckan.

>> Fredag 1 november

Ale bibliotek, Nödinge

14.00 Trollsaga för yngre barn

15.00 Trollsaga för äldre barn

Detta passar bra att göra samtidigt som 

trollträffen är i biblioteket.

Boklotteri på alla aktiviteter!

BARNFILMKLUBB - TROLLBIO
>> Måndag 28 oktober kl 11.00

Mumintrollet och kometjakten ( 74min)

En komet är i rasande fart på väg mot 

Mumindalen!

>> Tisdag 29 oktober kl 11.00

Shrek (90min, sv tal)

Träsktrollet Shrek bor 

lycklig och ensam i ett 

träsk, när han helt plöts-

ligt en dag vaknar upp 

med en massa sagofigurer 

dumpade i sitt träsk.

>> Onsdag 30 oktober kl 11.00

Dunderklumpen (93 min)

Beppe Wolgers klassiska saga. Dunder 

klumpen väcker flickan Camillas dockor 

till liv och smyger iväg med dem. Men han 

blir upptäckt....

>> Torsdag 31 oktober 

kl 11.00

Trollsommar (77min)

En stockholmsfamilj  har hyrt ett hus i 

Dalarna. På vägen till bondgården stan-

nar bilen och dottern Johanna ser något 

lurvigt som försvinner in i skogen. 

>> Fredag 1 november kl 11.00

Trolltyg i tomteskogen (47min)

Filmen handlar om skogstomten Tor som 

vid 101 års ålder skall gifta sig. Bruden, en 

blondin vid namn Lisa, skall komma med 

sina föräldrar till skogen.

Medlemskort köps i entrén 20 kr/termin. 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

TROLLTRÄFF I BIBLIOTEKET
>>Fredag 1 november 14.00-16.00

Trollträff i Ale bibliotek, Nödinge. Kom gärna utklädd. Gör din egen trollsvans, greja med 

trolldeg, läs trollböcker, gör trollhalsband och annat trolligt.

TROLLPROMENAD I EKSKOGEN
>>Torsdag  31 oktober

Trollpromenad i Ekskogen. Start klockan 14 och 16. Följ med och se om ni hittar några

troll i skogen, Finns det kanske en trollskatt? 

20 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, Nödinge och i mån av plats vid Ekskogen.

På vandringen 16 rekommenderas ficklampa
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Bäbismys i Nödinge
>> Fredag 25 oktober - Bäbisteater med Sagofeen Isadora

En föreställning för bäbisar och små barn. En promenad där vi hör och ser många olika 

saker. Ibland högt uppe, ibland långt nere. En hund kommer springande. En sång hörs i 

fjärran. En mås, ett träd och där nere en trottoar. 

>> Fredag 1 november -  Bäbisbio - Berättelsen om Pi 

Regissören Ang Lees Berättelsen om Pi är ett storslaget vackert äventyr om 16-åriga Pi som 

efter ett skeppsbrott befinner sig som enda överlevande människa ombord på en livbåt 

mitt ute på Stilla Havet.

Sänkt belysning och lite lägre ljud så att det passar att ta med sitt barn.

Kostnadsfritt med anmälan till biblioteket i Nödinge Tfn 0303 33 02 16 eller  

bibliotek@ale.se

Jazzify - Tre och en flygel
>> Måndag 28 oktober kl 19.30

Forsséns trio består av David Sundby (trummor), Thomas Markusson (bas) och Stefan 

Forssén (flygel). De utgår från Forsséns egna kompositioner, gamla evergreens och 

populära schlagers och visor.

Sal 106, Ale gymnasium, Nödinge. Entré 80 kr, förköp Ale bibliotek. 

Arr: Ale kommun, Postkodlotteriet, MCV, Svensk Jazz


