
Livsviktiga jobb i Ale
Nu söker vi vikarier till flexpoolen för vård och 

omsorg i Ale kommun. Undersköterska, legitimerad 

sjuksköterska, personlig assistent, stödassistent 

och stödpedagog (inom funktionshinder) och du 

som tidigare arbetat inom vård och omsorg. Har 

du aldrig arbetat med äldre eller personer med 

funktionsnedsättningar tidigare men vill prova? 

Sök gärna tjänsterna du med!

Läs mer på www.ale.se/ledigajobb

Nu är det dags att söka feriejobb!
Du som är skriven i Ale kommun och är född 

1997 eller 1998 är välkommen att söka feriearbete 

under sommarlovet. En ferieperiod omfattar  

totalt 75 timmar. Perioderna varierar beroende 

på arbetsställe, de flesta är fem timmar om 

och ansökningsformulär hittar du på ale.se.

Där fyller du i vilka arbetsområden och perioder 

du kan jobba. Skriv också ett kort personligt 

brev som beskriver vem du är och vad du vill 

göra. Glöm inte att fylla i alla perioder om du kan 

jobba hela sommaren. Lottning den 24/4 avgör 

vem som får feriejobb. För mer info: 

Arbetsmarknadsenheten 

Lillie Östlund 

Daniel Norlander 

Ortsutvecklingsmöten!

På gång
April

3
TORSDAG

På begäran återkommer  

Lennart Thorstensson och kåserar från 

sin uppväxttid i samspel med publiken. kl. 18.00. 

Älvängens bibliotek Entré / fika 40 kr Arr. Bibliote-

kets vänner i norra Ale och  Ale kommun.

Att växa upp  i Älvängen på 

50- och 60-talet

April

10
TORSDAG

Hjärtligt välkomna till informationsträff 

för föreningar kring mat och kulturfesti

förenings och kulturliv som vi har i Ale. Det kommer 

att finnas möjligheter att visa upp sin verksamhet på 

olika sätt.  Vi kommer att servera lite fika och vill där

för gärna att ni anmäler er innan. Sal 106 kl 18:00 på 

Ale gymnasium. Anmäl er till lisa.haeger@ale.se.

Informationsträff för  

föreningar

April

4
FREDAG Anmälan görs till biblioteket. Det finns 

ett begränsat antal platser och vi vill 

gärna att ni lämnar återbud om ni inte 

Bäbismys: Hållbart familjeliv.

April

2–3
ONS/TORS

Ons 2/4 på Aroseniusskolan 18.00–20.00

Tors 3/4 på Ale gymnasium 18.00–20.00 

För Dig från årskurs 2 och uppåt!

Instrument, sång, bild och musikal. 

spela fiol eller cello efter suzukime

toden. Kom och få information och 

prova! Frågor:  susanne.e.johansson@

ale.se, tel 0303-33 05 90.

Ale Kulturskola  
inbjuder till
”Prova-på-kvällar”

April

5
LÖRDAG

Bli en miljöhjälte! Byt till en ny outfit på 

Sveriges största klädbytardag.

 

Så funkar det: Ta med dig max 5 fina och fräscha plagg. 

Herr och dam, ej barn. Fina accessoarer(t ex väskor, sja

lar) och skor i nyskick tas också emot. För varje plagg 

får du en biljett och kan byta till dig 5 nya plagg. En 

I entrén till Ale bibliotek, 

Nödinge. Inlämning av det du 

vill byta ut kl. 10.00 – 11.00

Byte 11.30 – 13.30 (går även 

bra att lämna in denna tid) 

Arrangör:   

Naturskyddsföreningen

Klädbytardagen 2014

NÖDINGE
 

gymnasium

Teman för kvällens möte:
Alesamhällets utveckling ur ekonomiskt,  
socialt och ekologiskt perspektiv.  
Kommunchef Björn Järbur.

Vakna, drogförebyggande verksamhet  
gällande våra ungdomar. 
Projektledare Tomas Berggren.

Fiber för snabbare uppkoppling i hemmet. 
Bredbandssamordnare Per Persson.

Övriga frågor

Kaffe och Bulle serveras i pausen.

 

kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar

Lennarth Nilsson, Sven Pettersson och Maj Holmström

NOL

Teman för kvällens möte:

ordnare Lottie Klug.

Bredbandsutbyggnad. Fibersamordnare 
Per Persson.

”Fixa min gata”. Driftschef Gustaf Nilvall.

Aktuella ärenden

Vi bjuder på smörgås, kaka och kaffe!

 

kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Rose-Marie Fihn, Monica Samuelsson och Christer 

Holgersson

ALVHEM

Gläntevi

Teman för kvällens möte:

Fiber i framtiden – fibersamordnare Per 
Persson berättar om hur det går med utveck
lingen hos oss.

Vad händer i Lödöse Södra – kommunstyrel
sens ordförande i Lilla Edet, Ingemar Ottos
son berättar.

Vad händer med nybyggnationen i Lilla Alv
hem – Entreprenör Göran Tilly berättar.

Presentation av kommunchef Björn Järbur.

Information om tjänsten ”Fixa min gata”.

Sedan återkopplar vi till gamla frågor och förhopp

ningsvis väcker väcks nya, samt får oss en fika.

 

kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 

garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Elena Fridfelt, Peter Ohlsson och Sven Rydén

Aktiviteter för företagare & 

Onsdag 2/4 kl 12-14 

FemAle Kvinnliga nätverket 

Onsdag 9/4 kl 16–19 

Bokförings/Ekonomikurs för Nyföretagare  

Onsdag 9/4 kl 09–16 

Starta Företag Dagen Göteborg  

Onsdag 16/4 kl 18–21  

anmälan via www.skatteverket.se 

Deklarera din enskilda Firma

Torsdag 17/4 kl 17.30–19.30

Starta Eget introduktion

Torsdag 24/4

Galakväll för företagare i Ale Kommun  

Arr: Företagarna, Ale Kommun

April

5
LÖRDAG

Cykla Aletrampen
& bli en vinnare!

pendelstationerna i Bohus, Nol eller Älvängen. Vid 

start får du en lott och cyklar därefter i egen takt till 

Hålandas ortutvecklingsmöte äger rum  

2 april kl 19.00 i Hålanda bygdegård!


