
På gång
Konsert i juletid 
med Linda Lampenius och 

Daniel Lindström 

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
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Skepplanda bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00

Bemannade öppettider:

måndag, kl 14.00-19.00

tisdag, kl 10.00-15.00

torsdag, kl 10.00-16.30

Älvängens bibliotek
måndag kl 10.00-16.30 

onsdag kl 14.00-19.00 

torsdag kl 10.00-15.00

T

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

T

Ale gymnasium, Nödinge

Surte bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00

Bemannade öppettider:

tisdag, kl 14.00-19.00 

0

21.00

Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Aktuellt angående inkomst-
uppgift i barnomsorgen
Dags för uppdatering av inkomsterna som ligger till

grund för beräkning av barnomsorgsavgifterna

(gäller dig som inte har maxbelopp).

Om du inte har fått en blankett hemskickad finns

den på www.ale.se  ”Blanketter”.

Du kan också hämta blanketten på enheten där

ditt barn har sin placering.

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

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 

Skepplanda bibliotek  

 

Hela veckan (under bemannade öppettider)

· Tipspromenad för vuxna

· 70-talsutställning

· Vi bjuder på fika

 

Måndag 2 december

·  Kl 15.00. Prova på iPad. Introduktion kl 15 – 16, 

drop-in kl 16 - 18. Förhandsbokning på Skepplanda 

bibliotek 0303-33 05 15. Begränsat antal platser

·  Kl 18.00. Musik av Ukulelegruppen 4 strängar i rött 

och lila. Fritt inträde

·   Kl 19.00. David Färdmar & Adam Lundgren 

Bygdens söner ger oss en inblick i filmens och 

teaterns värld. Fritt inträde

 

Torsdag 5 december

·  Kl 14.30. Sagostund med 70-talstema 

Ingen föranmälan

 

Lördag 7 december

·   Kl 10.00 -14.00. Lördagsöppet! 

Passa på att skaffa ”meröppet-kort”

·  Kl 11.00. SIKELEJ, sa kamelen 

Sång- och danslekar från hela världen.  

Passar åldrarna 2-5 år. 20 kronor per barn. Förköp på 

Skepplanda bibliotek 0303- 33 05 15

·  Kl 12.00-13.00. Bokfiskedamm. 20 kronor

 

Öppettider Skepplanda bibliotek

Meröppet varje dag kl 06.00 - 21.00

Bemannade öppettider:

måndag, kl 14.00-19.00

tisdag, kl 10.00-15.00

torsdag, kl 10.00-16.30

Lördag (endast 7 december) kl 10.00 – 14.00


