
På gång

Har du en närstående med 
minnesproblematik? 

Aktiviteter för företagare 

och entreprenörer i Ale mars

Välkommen föräldrar till Skilda världar

Nya egenavgifter för färdtjänst

Då är du välkommen till informations/utbildnings

träffar under fyra tillfällen med olika teman. Vi 

startar två olika grupper under våren.

Älvängens aktivitetshus. (Carlmarks väg 4) 

Gruppstart för make/maka/sambo/särbo.  

Tisdag4/3  kl 14–16

Gruppstart på kvällstid med samma teman för 

”vuxna barn” vars föräldrar har minnesproblem. 

Torsdag 20/3  kl 18.30 – 20.30. 

Anmälan till:

Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent

Marita Olsson, demenssjuksköterska

Onsdag 5/3 kl 12–14

FemAle Kvinnliga Nätverket

Torsdag 6/3 kl 09–16

Starta Företag Dagen  

Folkets Hus Järntorget

Torsdag 6/3 kl 17–19 

Öppet Hus Skatteverket

Onsdag 12/3 kl 18.00–21.00

Grundkurs Moms

Torsdag 13/3 kl 16.00–19.00

Försäljning för nyföretagare 

Tisdag 18/3 kl 17.30–20.30 (7 kurstillfällen)

Starta Företagskurs 

Onsdag 26/3 kl 17.30-19.30

Starta Eget introduktion

BIFF står för Barn i föräldrars fokus och vi riktar 

oss till föräldrar som är separerade och som är i 

konflikt runt barnen. Vi samtalar om barnen och 

hur de påverkas av att ha separerade föräldrar 

som har svårt att samarbeta och komma överens 

omkring barnen.

BIFF-gruppen träffas vid tre tillfällen under våren. 

 

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Anmälan (senast 28/2) och eventuella frågor till:

Mia Lindström, 

Mia.lindstrom@ale.se

Anna Gabrielsson,

Anna.Gabrielsson@ale.se

Gruppverksamhet för barn 8-12 år till skilda 

föräldrar.

11 Mars startar vi en grupp. Syftet med grup

pen är att barnen ska få möjlighet att träffa andra i 

liknande situation och uttrycka tankar och känslor 

kring hur det är att ha föräldrar som inte bor till

sammans samt öka barnens medvetenhet om sina 

egna behov mm.

med uppehåll för påsklov. Gruppverksamheten är 

kostnadsfri och vi bjuder på fika. Välkommen med 

frågor till:

Annika Haglunds  

annika.haglunds@ale.se

Annika Adebayo Johansson 

Inom Ale kommun betalas 

en egenavgift per enkelresa. 

Avgiften är kopplad till Väst

trafiks baspriser och följer de 

ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller 

fr. o. m. 2014-01-05 inom Ale 

kommun och till angränsande 

kommuner inom färdtjänst-

området.

För alla resor som påbörjas mellan kl. 00.00–04.00 
görs ett tillägg enligt Västtrafiks taxa. 
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14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till Ipad och 

Iphone APPLE!

14.00 visning

14.00  Prova på och tipsa

14.00 visning

Visning av bibliotekets hemsida och 

funktioner och appar till surfplattor och 

smartphones ANDROID!

Visning av egen nedladdning av 

talböcker på Legimus. Talböcker från 

Legimus får endast personer med läs

nedsättning läsa.

Anna Eriksson kommer till författarfikat 

livet som tant! Biljettsläpp 7 mars på 

Ale bibliotek, Nödinge.

Workshopen tar sin ut

gångspunkt i utställningen 

där unga berättar om sin 

hembygd; på film, i  

fotografi, i intervjuer  

och i egna texter. 

lite tidigare om du vill 

se utställningen innan workshopen börjar! Fri entré 

men föranmälan senast 10 mars till Sofie Rittfeldt, 

kultursamordnare 

Samarr: Ale kommun och Sensus

Välkommen att delta i en workshop ledd 

av projektledarna bakom utställningen 

Tid: 9–10.30 i Glasbruksmuseet, Surte. 

Tantvarning!

Workshop om hembygd 

Resa till
Från Ale södra
Vuxen

Från Ale norra
vuxen

Från Ale södra
ungdom

Från Ale norra
ungdom

Ale

Kungälv

Göteborg

Lerum

Alingsås

Lilla Edet

Trollhättan

Digitala tisdagar i mars
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 


