
Här kan du förtidsrösta i Ale
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

På gång

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

Visas 14 augusti – 14 september

 

Utställning Ale kulturrum

Akvarell och tuschteknik av Mirna Ticona, kulturstipendiat 

Ale kommun 2013. Visas 30 augusti – 19 september

Sagostunder på biblioteken

Utställningar

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

Flexpoolen, Ale kommun

Vill du tjäna mer pengar och utveckla ditt företag till 

nästa nivå? Välkommen på det populära Business Lab 

med Anna Linton som är en erfaren processledare och 

projektledare som arbetar med regional utveckling 

med fokus på upplevelseindustrin, affärsutveckling 

och innovationsprocesser runt om i Sverige så väl 

som internationellt. Vi bjuder på kaffe och 3 fartfyllda 

timmar i workshopformat tillsammans med andra 

företagare i Ale Kommun.

Hon har drivit eget företag i 12 år med både 

produkter och tjänster, bland annat mössföretaget 

”handmadepancake” och konsultuppdrag som 

inspiratör och workshopledare inom sälj och 

affärsutveckling.

Senaste åren har Anna arbetat som projektledare 

för CRED – Creative Destination Halland, en mobil 

inkubator med fokus på kreativa näringar där hon 

dagligen coachat kreatörer i syfte att skapa hållbara 

lönsamma företag.

Datum: 20 oktober kl 16-19 Nyföretagarcentrum 

Nols Företagscenter

Anmäl dig snarast antalet platser är begränsat.

anmälan till lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se

Business Lab

Starta Företag Dagen

arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 

Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, 

Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket. 

Anmäl dig på www.verksamt.se

Bokföring 

Wingbro. Nyföretagarcentrum Ale och Monica Larsson 

Skatteverket  går igenom avdragsgilla kostnader, 

skattekontot, debet och kredit och hur du sköter 

din bokföring samt hur du läser din balans och 

resultatrapport. Anmälan på www.almi.se

Konfidentiell kostnadsfri rådgivning kontakta lena.

wingbro@nyforetagarcentrum.se. tel 0704-800444

Mer information för företagare i Ale Kommun besök  

www.ale.se

SEPTEMBER

Öppettider Skepplanda simhall
onsdagar 07.00–9.00 och 17.00–20.00  

vattengympa 20.00–21.00

torsdagar 17.00–21.00 vattengympa 16.00-17.00   

varmbad 33-34 grader

fredagar 17.30–21.00  

(OBS!17.30-19.00 inga banor för motionssimning)

lördagar 11.00–15.00

Tors-fre efter 20.00 endast 16 år och äldre

 

Res hållbart och ha chans 
att vinna priser

poäng genom att förbättra dina resvanor. Under 

perioden 1 september - 22 oktober pågår tävlingar i 

samband med Trafikantveckan på nationell, regional 

och lokal nivå med chans att vinna fina priser. 

Registrera dig idag och gå med i Ales utmaning! 

www.commutegreener.se och läs mer.

 


