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När? Skolans ddaagg,, Mån 9 jjuunni kl 19.30
Var? Gamla Gymnastiksalen, Bohusskollaan
PPris? Du väljer själv! Allt överskott

ggåår till Vaknafonden
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Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Onsdag 11 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
 Älvängenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
 Madenskolans elever i skolans idrottshall (Endast plats för föräldrar åk6)
 Särskolans högstadium går till sina klassrum
 Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
 Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

VÄLKOMMEN TILL 

STARRKÄRRS SKOLA 
SOM FYLLER 100 ÅR!

Det fi rar vi med att ha öppet hus den 11 juni 

mellan klockan 10.00-17.00 
Med lunchstängt mellan klockan 11.00-13.00

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00 ALE. Ale har klättrat 
180 platser på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över företagsklimatet i 
kommunen de senaste 
två åren.

Nu ska detta fi ras och 
målet är att bli ännu 
starkare.

Ales näringsliv bjuds 
in till ett seminarium 
med självaste Magnus 
Samuelsson – en gång 
världens starkaste man.

Ales framsteg i årets ranking 
av företagsklimatet ger en tyd-
lig bild av hur viktigt det är att 
kommunen med både tjänste-
män och politiker tillsammans 
med det lokala näringslivet ar-

betar för ett gynnsamt klimat. 
– Detta kan företagare och 

kommun åstadkomma med en 
gemensam målbild av närings-
livsutvecklingen i Ale, säger 
Lisa Esberg, tf näringslivs-
chef, och fortsätter:

– Därför är det viktigt att 
vi träffas och pratar om hur 
vi kan bli ännu bättre och till-
sammans tar tillfället i akt och 
firar vår framgång.

Idrottsmannen Magnus 
Samuelsson har nått framgång 
i många av sina åtaganden 
även utanför sitt idrottsutö-
vande. Vi minns han från Let’s 
Dance där han i par med An-
nika Sjöö tog hem segern för 
fem år sedan, men framför allt 
är det som världens starkaste 
man vi tänker på honom. En 

titel han bar 1998.
Fredag 13 juni på Sjöval-

len i Alafors håller Magnus 
Samuelsson ett lunchföredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta mål. 
Föranmälan krävs.

Ales näringsliv ska 
bli ännu starkare

Magnus Samulesson gästar Ale 
för att inspirera företagare.

Magnus Samuelsson är inbjuden för att föreläsa om konsten att nå uppsatta mål. Syftet är att fira Ales 
klättring i rankingen av det lokala näringslivsklimatet och målet är självklart att fortsätta klättra...
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