
På gång

Aktiviteter för företagare 
och entreprenörer i Ale mars

Internationella Downs 
Syndromdagen

Vem är ett gott föredöme?

Kunskapskväll för  
nyföretagare med temat 
personlig försäljning

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

Vi uppmärksammar detta den 19 mars  

Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)  

Från 17.30–ca 20.00.

Föreläsning för anhöriga och närstående till 

förälder i Ale. 

Att leva med någon som lever med  
Downs syndrom 

 

Lätt att leva? Vision och verklighet 

Samtal och diskussion kopplat till föreläsning och 

Visionen – Lätt att leva i Ale. FUB medverkar och 

Ann-Marie Thunberg 

Anhörigkonsulent 

 

Mars

12
ONSDAG

Workshopen tar sin ut

gångspunkt i utställningen 

 

 

och i egna texter. 

den deltar också. Kom 

lite tidigare om du vill se 

 

föranmälan senast 10 mars

Samarr: Ale kommun och Sensus

Välkommen att delta i en workshop ledd 

Tid: 9–10.30 i Glasbruksmuseet, Surte. 

Workshop om hembygd 

Mars

8
LÖRDAG

Mars

19
ONSDAG

Två kralliga kamrater i tweed

kostym och keps. En kappsäck 

Sjungande på kringelikrokiga 

föreställning med massor av 

musik. De två kompisarna tar 

musikkalas . 

Tid: 11.00.  

Plats: Tv- Studion Ale gymnasium , Nödinge.  

Entré: 50 kr.  Passar åldrarna 3–6 år.

natur och möten som lett till mycket.  

Skepplanda bibliotek 19.00. Entré/fika 40 

kr. Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Studie-

förbundet Vuxenskolan och Ale kommun.

En fantastisk föreställning i högt 

tempo med mycket musik och action 

och bokstaven K inte att förglömma.

Min kralliga kamrat

Mars

29
LÖRDAG

Författarfika med Anna Eriksson: 

Författare, illustratör och  

skapare av bloggen Tantvarning!  

Äntligen tant!

Safari, skola och barnhem i Kenya

sina marginaler. Personlig försäljning är ofta ett 

kostnadseffektivt sätt att åstadkomma detta. Men 

många vet inte riktigt hur eller känner sig osäkra i 

jandets processer. Du kommer att få kunskaper om 

hur de olika stegen i en säljprocess fungerar och 

Forssell föreläser från företaget www.negotium.se

Tid: torsdag 13 mars, kl 16.00–19.00 

Plats: Nols företagscenter, Industrigatan 1

 

Hjärtligt välkommen!

Ett gott föredöme är ett stipendium som delas 

ut för att uppmärksamma personer som är goda 

föredömen i Ale kommun.

ungdomsfrågor.

Ta chansen att nominera din kandidat innan  

nomineringstiden är ute. Senast den 16 mars 

måste kommunen få ditt förslag.

Sandra Poswiatowska, dansledare Mötesplats Ungdom, Erica 

Tjärnlund och Johannes Lundberg, Ale Basket

Ale bibliotek, Nödinge  kl. 13.00 Inträde med fika 100 kr.  

Biljetter säljs från fredag 7 mars.

 


