
Friskvård för parrelationen

Här kan du förtidsrösta i Ale

På gång

Välkommen på kurs för ett bättre förhållande! PREP är 

en kurs i hur par kan kommunicera bättre med varandra 

och hur man kan stärka och utveckla förhållandet.

Under hösten kan du gå kursen under fem kvällar på 

Familjehuset i Alafors.

Ni får konkreta verktyg för att lättare klara ett liv 

tillsammans och en personlig utveckling. Du och din 

partner får insikter som för er närmare varandra och har 

visat sig via utvärdering ett eff ektivt sätt att förbättra 

parrelationen.

Varje tillfälle inleds med en kortare föreläsning av 

kursledarna som delar ut uppgifter till paren att enskilt 

jobba vidare med. Inga samtal mellan paren genomförs i 

grupp utan sker parvis. Hemuppgifter och lärobok ingår. 

Kostnad 300 kr för studiematerial.

9 och 23 september samt 7 och 21 oktober kl 17.00-19.30 

samt 7 november kl 17.00-21.30.

Kursledare: Familjebehandlare Eva Gundahl och 

familjerådgivare Majsan Malmvall

Mer information och anmälan senast den 5 september:

Eva Gundahl, telefon 0303-37 12 50, e-post eva.

gundahl@ale.se. Majsan Malmvall, telefon 0303-23 91 03, 

e-post maj-stina.malmvall@kungalv.se

För att förtidsrösta behöver du ta med din legitimation 

och röstkort. Valmyndigheten skickar under perioden 

19-27 augusti röstkort till alla som är röstberättigade. På 

följande ställen kan du förtidsrösta i Ale kommun:

Kommunhus Nödinge

27-29/8 ons-fre: 10-19

1-5/9 mån-fre: 10-19

8-14/9 mån-fre: 10-19, lör-sön: 10-14

Dagcentralen, Älvängen

27-29/8 ons-fre: 12-19

1-12/9 mån-fre: 12-19

Bohus Servicehus

27-29/8 ons-fre: 12-19

1-12/9 mån-fre: 12-19

Skepplanda bibliotek

28/8 tors: 10-16.30

1-11/9 mån: 14-19, tis: 10-15, tors: 10-16.30

Surte bibliotek

27-28/8 ons: 10-16.30, tors: 10-15

2-11/9 tis: 14-19, ons: 10-16.30, tors: 10-15

Medborgarhuset, Alafors

8-12/9 mån, fre: 11-17, tis: 13-19

STC Nol, fd. Sportlife

10-11/9 ons: 13-19, tors: 11-17

Sagoklubben Drakonsdag på Surte bibliotek

Sagostund och pyssel varannan onsdag kl. 14.30, jämna 

veckor. Start 3/9. Därefter 17/9, 1/10, 15/10. 29/10, 12/11, 

26/11, 10/12, Anmälan och information surtebibliotek@ale.

se. tel. 0303- 33 01 71

 

Sagostunder på Älvängens bibliotek

Varje onsdag 1/10-3/12 kl. 10.00. Från 3 år.

 

Bebissagostunder på Älvbarnens familjecentral, Bohus

Sagor och ramsor för bebisar 4-8 månader och deras 

föräldrar. En torsdag i månaden kl. 10.45 Datum:  4/9, 

2/10, 6/11, 4/12 Ett samarbete mellan Ale bibliotek och 

Älvbarnens familjecentral.

 

Bebissagostunder på Surte bibliotek

Sagor och ramsor för bebisar 4-8 månader och deras 

föräldrar.Fem onsdagar kl. 9.30. Omgång 1 start 3 

september. Omgång 2 start 22 oktober. Anmälan och 

information surtebibliotek@ale.se  tel. 0303-33 01 71 

 

Utställning Skepplanda bibliotek

Decoupage/Collage av Kristina Lundgren

 

Utställning Ale kulturrum

Akvarell och tuschteknik av Mirna Ticona, kulturstipendiat 

Sagostunder på biblioteken

Utställningar

Tack
För din arbetsinsats som vikarie 
under sommaren 2014.
Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten, 

Flexpoolen, Ale kommun

Female Kvinnliga Nätverket
Onsdag 3 sept kl 12-14 Herrgården Klädkällaren 

Innehåll: Föreläsning av Carin Ramneskär Almi om 

Anmälan till lisa.esberg@ale.se. Nya näringslivschefen Pia 

Areblad  kommer och presenterar sig.

ANITHA TILGMANN arbetar 

sedan mitten på 1990-talet med 

GNLD:s sortiment och aff ärsidé 

tar upp en av GNLD:s produkt-

grupper och pratar om kost och 

tillskott eller räcker det med att äta bra? GNLD har ett 

nya kosttillskott gjorda av hela födoämnen. Det bästa 

från naturen med hjälp av vetenskapen. 

VARFÖR ÄR SÅ FÅ kvinnor 

ledare i politiken? Den frågan 

anförande. Hon är socialdemo-

kratiskt kommunalråd och 1:e 

vice ordförande i Kommunsty-

relsen här i Ale. Paula vill berätta 

om hur det är att vara kvinna och 

ledare i den politiska världen och även berätta om hur 

det fungerar med kommunal ekonomi, visa på likheter 

och skillnader mellan kommuner och företag. Paula 

CARIN RAMNESKÄR från Almi 

berättar om programmet Mentor 

vänder sig till företag som kom-

mit förbi uppstartsfasen och som 

är redo att låta företaget utveck-

las och växa. Mentorprogrammet 

pågår under ett år och kostar 

endast 2000 :- ex moms.

Starta Företags kurs 7 tillfällen 

Anmälan på www.businessregion.se

Starta Företag Dagen

Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, 

Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket. 

Anmäl dig på www.verksamt.se

Konfi dentiell kostnadsfri rådgivning kontakta lena.
wingbro@nyforetagarcentrum.se. tel 0704-800444
Mer information för företagare i Ale Kommun besök 
www.ale.se

SEPTEMBER


