
På gångMassor av aktiviteter vecka 7!
Det finns mycket att göra i Ale på februarilovet. 

Barnfilmklubb

Slå rep med Bernt

Aktiviteter för företagare & entreprenörer

Måla på glas

Träffa en dykare!

Du har väl inte missat att du via 

NyföretagarCentrum i Ale kan få kostnadsfri 

rådgivning i alla frågor som berör 

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,  

Vi finns även på Facebook som 

NyföretagarCentrum Ale

Februari

5
ONSDAG

Pilgrimsleder  
ett turistprojekt  
i Göta Älvdalen

mellan Göteborg Lödöse Skara och Vänersborg.

Älvängens bibliotek onsdag kl. 19.00

Inträde/fika 40 kr

Februari

4
TISDAG

14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till Ipad och 

Iphone APPLE!

Februari

18
TISDAG

14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till surfplattor och 

smartphones ANDROID!

Februari

25
TISDAG

14.00 visning
Visning av egen nedladdning av 

talböcker på Legimus. Talböcker från 

Legimus får endast personer med 

läsnedsättning läsa. Har du eller någon 

i din omgivning en läsnedsättning eller 

om du vill veta mer om det så är du 

välkommen att anmäla dig!

Februari

11
TISDAG

14.00 Visning
Visning av bibliotekets hemsida och 

 

Digitala tisdagar i februari
Ale bibliotek, Nödinge

Anmälan krävs tel. 0303-33 02 16 eller 

bibliotek@ale.se

Obs! Om du vill ta med egen surfplatta eller smart

phone,  ta även med dina användaruppgifter för att 

Februari

6
TORSDAG Lånarna

Lånarna- Arrietty

Tycker du att det är konstigt att strumpor, nålar 

förklaring: Det är lånare som varit framme. Lånarna 

bor under golvet och lever av människornas över

dem. Om Lånarna handlar denna föreställning

10.30. Teatern Ale kulturhus, Nödinge.  

Passar alla åldrar från 6 år. Entré 50 kr.

Mamma mu fiskar

Den lilla sjöjungfrun

Pippi på de sju haven

Legender från Övärlden

Filmerna visas i Teatern, Ale gymnasium,  

Nödinge. Medlemskort köps i entrén 20 kr/termin. 

Bertnt Larsson lär barnen att slå rep med gamla 

Materialkostnad 30 kr.  

Torsdag 6/2 kl 09-16
 Starta Företag Dagen Göteborg   

Onsdag 12/2 kl 12-14

Onsdag 19/2kl 18-21
Nyföretagarinformation med Skatteverket

Torsdag 20/2 kl 08-16

 Anmälan och läs mer: www.ale.se/foretagare

Materialkostnad 10 kr. Glasbruksmuseet, Surte. 

Dykaren heter Stefan och han visar undervat

tensfilmer och berättar om vad man kan hitta 

på botten. Han har dykt under många år både i 

och föremål som han hittat. Surte bibliotek. 


