
På gångVälkommen till nya ale.se

Barnbokens dag
Ale bibliotek, Nödinge, 

kl 11.00– 14.00.

Konsert i juletid 
med Linda Lampenius och 

Daniel Lindström 

Lunchfilm 
Beasts of the Southern Wild 

Piratpyssel, tipspromenad. 

Bokfiskedamm kl 12.45–14.00.  

Piratsagostunder  

kl 11.30  och 12.30. 
Fritt inträde.

Barnteater kl 14.00
Expedition Underverksklubben.

Underverksklubben med Jonny & 

Bengt är en barnradiosightseeing-show som 

besöker jorden häftigaste ställen. Underverk 

som människan skapat med sina bara händer. Varför lutar 

Lutande tornet i Pisa? Hur lång är Kinesiska muren?  

Jonny & Bengt tar reda på svaren skriver låtar om det.  

Passar åldrarna 5–10 år.  

Biljetter 50 kr köpes på huvudbiblioteket Nödinge.

Linda Lampenius och Daniel Lindström, tillsammans 

med sina musiker, står för musikunderhållningen vid den 

traditionsenliga Konserten i juletid. De bjuder på allt ifrån 

finstämda julsånger och folkmusik till souliga inslag och 

välkända rock- och poplåtar. Under kvällen uppträder kören 

Young Voices samt Ale kommuns Kulturstipendium och 

Vaken ledare-stipendiet delas ut.   

Söndag 1 december kl 17-19,  

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.  

Entré: 200 kr, under 18 år 100 kr. Förköp Ale bibliotek.  

 Samarr: Ale kommun, Teaterföreningen i Ale, ABF

Sexåriga Hushpuppy bor med sin 

pappa i en liten by i den amerikanska 

södern. En dag rubbas ordningen, 

byn översvämmas och hennes pappa 

blir allvarligt sjuk. En flerfaldigt 

prisbelönt film som är lika allvarlig 

och sorglig, som förtrollande och 

ömsint kärleksfull!   

Onsdag 27 november kl 13, 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge  

De som inte redan är medlemmar i Filmklubben kan köpa 

medlemskort för vårterminen  (100 kr) och gå även på 

denna film som är höstterminens sista. 
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Surte bibliotek
Mer öppet varje dag kl. 06.00 –21.00

Tel: 0303-33 01 71

Göteborgsvägen 66 

445 57 Surte

Skepplanda bibliotek
Mer öppet varje dag kl. 06.00 –21.00

Tel: 0303-33 05 15

Albotorget 446 40 

Skepplanda

Älvängens bibliotek
måndag kl 10.00-16.30 

onsdag kl 14.00-19.00 

torsdag kl 10.00-15.00

Tel: 0303-33 04 82

Aroseniusskolan

Älvängen

Ale bibliotek
måndag - torsdag kl 9.00 -19.00 

fredag kl 10.00 -17.00 

lördag sep-maj kl 10.00 - 14.00

Tel: 0303-33 02 16

Ale gymnasium, Nödinge

1.00

I tisdags lanserade Ale kommun sin nya responsiva 

webbplats. Den tidigare webbplatsen uppfyllde inte 

längre kraven på tillgänglighet och användbarhet. 

Såväl kommuninvånare, turister, press och 

medarbetare på Ale kommun får genom den nya 

webbplatsen, en riktigt bra användarupplevelse.

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design och 

fungerar lika bra i alla olika skärmstorlekar oavsett om 

besökaren använder sin mobiltelefon, surfplatta eller en 

dator. Designen är skapad utifrån Mobile First. Det innebär 

att designarbetet utgått ifrån de minsta skärmarna. Får man 

till en bra användarupplevelse i mobilen kan man sedan 

skala upp för större skärmar. I samband med lansering av 

ny webbplats introduceras också det första tjänsterna i 

en e-tjänstplattform. Fler e-tjänster kommer att utökas 

successivt.

Webbplatsen har delvis fått en ny struktur, enklare 

genvägar, och är mer målgruppsanpassad. Detta för att 

besökaren ska få lättare att hitta i de mångfacetterade 

verksamheterna som kommunen ägnar sig åt. 

- Det är viktigt att minimera tiden för besökaren att hitta 

det som de söker. Vi har därför också adderat en bättre 

sökmotor, säger Anne Kolni, kommunikationschef i Ale 

kommun.

Ett problem som 

ofta ställer till det 

på kommunala 

webbplatser är 

att innehållet 

är alldeles för 

omfattande och 

för krångligt 

skrivet. Ale har som mål att ha en webbplats 

med en lagom mängd innehåll som besökaren 

är intresserad av och som är skriven på ett sätt som 

besökaren förstår.

- Arbetet med att se över texter så att de blir mer 

lättillgängliga kommer att fortsätta. Vi har kommit en bit på 

vägen, men det är långt kvar. Parallellt har vi också börjat 

ta fram information på teckenspråk och lättläst svenska, 

fortsätter Anne Kolni.

Arbetet med att kvalitetssäkra webbplatsen är en del av 

ett omfattande uppdrag som innebär att förbättra Ale 

kommuns tillgänglighet och service. 

- För att kunna erbjuda god service är det viktigt att man 

sätter medborgaren i fokus och tänker kundorienterat. Vi 

tittar nu på hur vi kan öppna upp för mer personlig service 

och vilka tjänster som skulle kunna ingå i ett framtida 

kundcenter, avslutar Anne Kolni.

Onsdag kl 17.00-20.00

Torsdag kl 17.00-21.00

Fredag klockan 17.30-21.00

Lördag klockan 11.00-15.00

Tisdag-fredag kl 11.00-15.00

Lördag stängt

Söndag kl 12.00-15.00

Tisdag-fredag kl 10.00-15.00

Lördag stängt

Söndag kl 12.00-15.00

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Next stop världen 
Hur kan mitt företag lyckas med export?
 

Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera 

ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya 

marknader, eller att växa på en befintlig marknad.
 

Business Sweden berättar mer om

- Hur du lyckas med din exportsatsning och stärker den 

internationella konkurrenskraften.

- Vilka småföretagartjänster som Business Sweden kan 

erbjuda.
 

Seminariet är kostnadsfritt.

Tisdag 26 november kl 17.30-19.30, Nols 

Företagscenter, Industrivägen 1

Anmälan till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

t 

om mål att ha en webbplats 

ängd innehåll som besökaren


