
Bytardagen
Lördagen den 17 maj kl. 09:00-15:00 slår vi ett 

extra slag för återanvändning när vi arrangerar 

Bytardagen på Sörmossens återvinningscentral 

för första gången. 

Återanvändning står i fokus under Bytardagen. Att 

återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att 

göra sig av med det som du inte längre behöver. 

Vad har du hemma som du inte har användning 

av? Kanske har du till exempel cyklar, skridskor, 

kläder, skor, böcker och leksaker som någon annan 

kan få glädje av.  

På återvinningscentralen kan du den här dagen 

skänka saker som du inte längre behöver vid ett 

särskilt bord. Samtidigt får du byta till dig något på 

bordet som du själv vill ha.

Arrangemanget kommer hållas utanför bommarna 

på Sörmossen återvinningscentral. Vill du enbart 

delta i Bytardagen behöver du alltså inte använda 

ditt ÅVC-kort men vill du lämna saker till återvin-

ning behöver du ha ditt ÅVC-kort till hands.

På gång

Inbjudan till heldagsinformation för 

nya företagare med Skatteverket! 

Datum: Plats: NyföretagarCentrum, 

Nol företagarcenter, Industrivägen 1, Nol 

Tid: 

Informationstillfället är mest riktat till dig som 

registrerat eller kommer att registrera enskild 

näringsverksamhet, men vi hjälper även dig som 

startat eller skall starta handels- eller aktiebolag. 

Områden vi kommer att beröra är till exempel: 

Preliminär skatt 

Bokföring 

Moms 

Arbetsgivare 

Kassaregister 

Våra informationsträffar är kostnadsfria. Vi bjuder 

på för- och eftermiddagsfika. Lunchen ordnar du 

på egen hand. Om du önskar får du gärna ta med 

dig en ”lunchlåda”. Tillgång till kylskåp och möjlig-

het att värma mat i mikrovågsugn finns. 

Välkommen att anmäla dig på vår hemsida: 

www.skatteverket.se. Under fliken ”Företag” väljer 

du rubriken ”Informationsträffar”. Välj datum eller 

näringsverksamhet”. Du kan också anmäla dig 

 

Välkommen önskar Skatteverket och Nyföretagar-

Centrum! 

MAJ

10
LÖRDAG Lennarts listor

Men hans nya granne Albertina är en helt annan typ. 

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

föreslår Albertina en gemensam resa men hinner ge 

sig iväg innan Lennart stigit upp. 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. 

Fettar du till? 

Matfett och olja kan orsaka stopp om du häller 

ut det i vasken eller toaletten. Fettet och oljan

stelnar till en hård massa i ledningen och hindrar 

att rinna obehindrat i ledningarna.

Allt detta gör så att vi får avloppsstopp i ledning-

arna, vilket en del av våra kunder har fått känna

av med att få upp avloppsvattnet i källaren. Våra 

pumpar i pumpstationerna får också jobba

hårdare vilket leder till ökat slitage, större arbets-

belastning och ökade kostnader.

VA-enheten ber alla sina kunder att hälla fettet i 

t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i

vanliga hushållssoporna istället för vasken och 

toaletten.

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

din gratisbiljett på  biblioteket.  

Välkommen!

MAJ

16
FREDAG Stora Bokbytar- 

dagen i Ale
Ta med dig en bok hemifrån och byt med någon an-

nan, var som helst, när som helst. På jobbet. I skolan. 

På bussen och tåget.  Bokbytarbord (även ljudböcker) 

för barn och vuxna finns på: Ale bibliotek, Nödinge

Fredag 16 maj kl 10 – 17 Välkommen!

Nytt för i år – lördagsöppet i maj på Ale bibliotek, 

Nödinge Gäller 10/5, 17/5, 24/5 Välkommen!

Musik, sång, glada skämt, samt en nyskri-

ven pjäs av teatergruppen FLAMZZ. Dag-

ligt arbete i sammarbete med VAKNA och 

Ale Fritid. Biljetter finns på Ale bibliotek 

kostnad 50 kr. Föreställning på Teatern  

Ale gymnasium  kl. 19.00.

 

MAJ

13
TISDAG SPOTLIGHT

– en föreställning utöver  
det vanliga.

MAJ

12
MÅNDAG Lästips inför  

sommaren

Elinor och Hanna tipsar om bra 

sommarläsning för vuxna och 

barn. Skepplanda bibliotek kl. 

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale, 
Vuxenskolan, Ale kommun.

Konsert - Eden mellan fjällen 
Fredag 9 maj kl 19

Vida musikaliska vyer när violinisterna Duo Gelland 

möter sångerskan Gerd Ulander och altsaxofonis-

ten Lars-Göran Ulander. Kraftfullt och innerligt när 

Helmer Grundströms ord ställs bredvid kulning och 

jojk. Och skriet. Grundströms innerliga texter hörs 

både i tonsättningar av Erika Förare och Mikael 

Forsman och i improvisationer. Livets jojk av Olof 

Lindgren hörs bredvid alldeles nykomponerad 

musik av Marie Samuelsson och Zoltán Gaál. En 

mer ohörd sida av Edvard Munch presenteras också 

när hans texter här klingar ut i melodier av Ketil 

kr förbokas via mauritzbergkultur@telia.com tel. 

Arr: Kultur på Mauritzberg och Ale kommun i sam-

arbete med Älvtoner.

Samarr: Eden mellan seklerna, fjällen, segel är pro-

ducerad av Mikael Forsman i samarbete med River 

Stories/NorrlandsOperan med stöd av VG-regionen, 

Konstnärsnämnden och Art Management.


