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Vi avslutar bäbismyset med en gemensam prome

nad med kaffe och guidning av en plats i Nödinge, 

samling vid biblioteket kl 10.30-11.30.

Anmälan görs till Nödinge bibliotek. Det finns 

ett begränsat antal platser och vi vill gärna att ni 

lämnar återbud om ni inte kan komma.  

Telefon: E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Barnvagnspromenad.

MAJ

8
TORSDAG Kulturskolans intresse-

förening har årsmöte

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

Stelnar du till? 

Äggvita som hälls i vasken eller toaletten kan 

orsaka stopp. Vitan stelnar till och bildar en hård

massa som hindrar och stoppar upp spillvattnet 

obehindrat i ledningen.

Detta gör så att vi får avloppsstopp i ledningarna, 

vilket en del av våra kunder har fått känna av

med att få upp avloppsvattnet i källaren. Inte 

roligt. Våra pumpar i pumpstationerna får också

jobba hårdare vilket leder till ökat slitage, större 

arbetsbelastning och ökade kostnader.

tan i t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i

vanliga hushållssoporna istället för vasken och 

toaletten.

Internationella Strokedagen
Vi uppmärksammar detta den 7 maj
Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen

kl 17.00 – ca 20.00.

Anhöriga till personer som drabbats av Stroke är 

välkomna till:

Öppet hus från kl 17.00

På plats för information och frågor finns arbets

terapeut, sjukgymnast, äldrepedagog, dietist, 

logoped och kanske någon mer.

Föreläsning ”Anhörigas situation och vardag”

arbetsterapiverksamheten på SU.

Kaffe o kaka 

Välkommen!

Frågor?  

Ring Ann-Marie Thunberg 

Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det blir 

schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

hunnit bygga upp en stor repertoar och kan där

för uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad 

om att det musikaliska minnet från vår ungdom 

finns bevarat inom oss. Genom att sjunga och 

möta musiken kommer texterna till oss. 

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxensko

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen kl 17.30–20.30 

Värdskapsutbildning  

Tisdag 29/4 kl 08.30–12.00  

Aulan Ale Gymnasium

FemAle Kvinnliga nätverket 

7 maj, kl 12.00-14.00 – Klädkällaren 

Öppet Hus Skatteverket med Almi 

8 maj klockan 17:00–19:00  

Starta Företag Dagen 

09:00–16:00 13 maj,  - Skatteverket, Tillväxtverket,  

Tullverket, Folkets Hus Järntorget klockan.

Heldag med Skatteverket för Nyföretagare 

 kl 09:00–16:00 21 maj,  

Skatteverket, Nols Företagscenter

Aktiviteter för företagare & 
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www.ale.se/ 

foretagare

e!

Hämta din gratisbiljett på  

biblioteket. Välkommen!

Valborgsmässoafton  

onsdag 30 april:

 

Älvängen, stängt.

Torsdag 1 maj är alla bibliotek 

stängda!

Välkommen till Ales meröppna  

bibliotek i Skepplanda och Surte

 

För att komma in under meröppet 

måste du registrera dig som  

meröppetlåntagare.

Det gör du på Skepplanda eller 

Surte bibliotek när personal finns 

på plats.

Ändrade öppettider 
på biblioteken

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 

 


