
På gång

Trasslar du till? 

Trasor, tröjor, handukar, andra tyger och  

föremål som spolas ner i toaletten orsakar stopp 

i ledningar och pumpstationer. Detta gör så att 

hinner inte hjälpa våra kunder som vi skulle vilja.

re vilket leder till ökat slitage genom att trasorna

ner trasor, tröjor, handukar, underkläder och 

andra tyger i toaletten utan slänga det i vanliga 

hushållssoporna istället.

Musikunderhållning 
Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det 

schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

för uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad 

om att det musikaliska minnet från vår ungdom 

möta musiken kommer texterna till oss. 

MAJ

8
TORSDAG Kulturskolans intresse-

förening har årsmöte

e!

MAJ

12
MÅNDAG Lästips inför  

sommaren

sommarläsning för vuxna och 

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale, 

Vuxenskolan, Ale kommun.

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

 

Valborgsmässoafton onsdag 30 april:

 

 

Torsdag 1 maj är alla bibliotek stängda!

För att komma in under meröppet måste du registrera dig 

som meröppetlåntagare. Det gör du på Skepplanda eller 

Ändrade öppettider 
på biblioteken

Vill du ut och röra på dig?
För dig som vill komma igång med promenader 

eller stavgång har vi öppet hus på Furustugan 

varannan onsdag! Onsdag 7 maj, 21 maj och 4 

juni kl. 11-13 Furustugan strax innan Furulund

sparken, Furulundsv. 16

Under öppet hus kan du få information och 

vägledning kring våra aktiviteter, ta en fika och se 

dig kring i omgivningarna. Våra promenader sker 

i mindre grupper, med eller utan stavar och helt 

anpassat efter egen takt. 

 

Furulundsdagen 
– en dag i hälsans tecken i Furulundsparken

Onsdagen den 14 maj 10.00–13.00

 

Arrangörer: SPF, PRO, Ale kontakt- och stödverksam-

het, Röda Korset, och Rådet för Hälsa och Trygghet 

Aktiviteten är kostnadsfri

MAJ

10
LÖRDAG Lennarts listor

Hon påstår att det är ett äventyr att ändra sig. En dag 

kl 11:00 Tv- studion 

Ale gymnasium Nödinge. Passar åldrarna 6-10 år. 

Entré 50 kr.

Han kan göra vad som helst, bara 

det står på en lista. 
– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

Tvätta din bil i en biltvätt! Biltvätt på gatan  

medför till en negativ miljöpåverkan.

vårdsverket sker två tredjedelar av alla person

platser utanför godkända anläggningar. Enligt 

miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut 

tennätet och därmed i vattendragen.

reningsverk för att rena det förorenade vattnet 

från tvätten.

orenat ut i närmaste sjö eller havsvik. Tvättvattnet 

människor, miljö och vattenlevande djur. 


