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RÖDA RUMMET
KL 19.00 SURTE BIBLIOTEK
Röda rummet – bokfika för vuxna

NOV

5
ONSDAG

HÖSTENS NYA BÖCKER 
PRESENTERAS
KL 16.00 ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
Hämta gratisbiljett på biblioteket

NOV

4
TISDAG

SKEPPLANDA FIBERFÖRENING
KL 19.00 SKEPPLANDA BYGDEGÅRD. Ett 

informationsmöte för intresserade. Observera 

att Skepplanda tätort inte ingår i Skepplanda 

fiberförening.  Mer info på www.skepplandafiber.se.

HÅLLBART FAMILJELIV
Eva Gundahl, familjebehandlare på Älvbarnens 

Familjecentral. När en blir två och sen tre, 

finns det några tips på hur man håller ihop sin 

familj?

 

Bäbismyset är kostnadsfritt. Anmälan: telefon: 0303 33 02 

16, e-post bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat antal 

platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud om ni inte kan 

komma. Programmet är ett samarbete mellan bibliotek, 

kultur och folkhälsan i Ale kommun.

På gång

Skala upp din försäljning  
med små resurser
TORSDAG 6 NOVEMBER KL 18.00-19:30. Webfab Ale, Kvarnvägen 
1A, Surte. Hur ökar du försäljningen med små resurser? Hur 
drar du nytta av nya möjligheter, trender och tjänster? Anton 
Johansson är serieentreprenören som startat ehandelsföretaget 
Headler.se, elbolaget Alltid.se och som tidigare var 
marknadschef  på bloggföretaget Twingly. Han är ofta anlitad 
som rådgivare och jobbar just nu med Fyndiq, Ostogram och 
Vattenfall. Som föreläsare har Anton bland annat föreläst för 
Hillary Clinton och är ofta med som internetexpert i TV4 
Nyhetsmorgon. Välkommen på en inspirationsföreläsning in  
i framtiden med fokus på hur man ökar sin försäljning!

After Work för företagare!
Kom och träffas över en öl, nätverka och mingla med andra 
företagare. TORSDAGEN 30 OKTOBER KL 17.00 är det After 
Work på Mr Johannson i Älvängen.

Varje After Work har ett tema, där vi lägger några minuter 
på att diskutera aktuella frågor som är en del av många 
företagares vardag och utbyter erfarenheter. Denna gången 
är Henrik Wallgren inbjuden att tala på temat: Företagare/
Idol/Superhjälte! Så förändrar du kundens bild av dig och ditt 
företag i tre enkla steg.

Om Henrik Wallgren:
Äventyrare och poet, medverkar regelbundet som bloggare 
i Göteborgs-Postens webb-tidning och är krönikör i GP:s 
Lördagsbilagor.

Anmäl dig gärna på jagkommer@ale.se, och dra gärna med 
dig företagarkollegor. 

Höga energikostnader?
Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- 
och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk 
rådgivning kring din energianvändning? Rådgivningen 
riktar sig till privatpersoner, små och medelstora företag 
och föreningar i kommunen. Telefon: 0303-33 03 33
E-post: caroline.rundlof@ale.se. www.ale.se/energi
 

A Swingin Session – Nils Landgren, 
Viktoria Tolstoy & Bohuslän Big Band
FREDAG 14 NOV KL 19.00. Möt två av Sveriges absolut största 
jazzstjärnor i ett specialkomponerat program som andas 

Bohuslän Big Band går från klarhet till klarhet och uppvisar 
en häpnadsväckande bredd i sin repertoar. Välkommen till 
en konsertkväll utöver det vanliga som inleds med att Ale 
kommuns kulturstipendium och Vaken-ledare stipendiet delas 
ut. Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge. Entré 200 kr, under 18 

Nödinge. Samarr: Vara konserthus.

Aktiviteter för företagare 2014

Starta företagskurs (7 ggr) BRG, Göteborg  
MÅNDAG 3 NOVEMBER
Starta företag-kurs som ger dig verktyg för att starta ditt 
företag! Vid sju kvällsträffar får du kunskap, kontakter – och 
svar på många av dina frågor.

Female Klädkällaren  
ONSDAG 5 NOVEMBER KL 12.00–14.00  
Föreläsare Siv Thuresdotter Kvinnliga Nätverket Coola 
Qvinnor www.coolaqvinnor.se

Inspirationsföreläsning e-handel Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, 
Surte TORSDAG 6 NOVEMBER KL 18.00-19.30
Anton Johansson, grundare av Headler.se (ehandel för 
hörlurar/högtalare), Alltid.se (sälja el på nätet på ett nytt sätt) 
och partner i design/webbyrån. Grebban (göteborgsbaserad). 
Rådgivare till bla Ostogram.se och Fyndiq.se

Starta företagdagen
Folkets Hus, Olof  Palmes Plats 3, Göteborg  
TISDAG 11 NOVEMBER 09.00‐16.00 En bra början på vägen 
mot eget företag är att gå på Starta företas-dagen och få 
information från sju myndigheter.

NYA KURSER PÅ 
KULTURSKOLAN
Filmkurs
Vill du lära dig att göra dina egna filmer? Din egen 

videoblogg, musikvideo, sketcher, kortfilmer, 

dokumentärer? I denna kurs får du lära dig grunderna 

för filmning och redigering samtidigt som du arbetar 

fram din egen film!  Kursstart onsdag 5 nov kl 17.00 Ale 
Kulturrum
Musik i datorn
Vill du lära dig att göra din egen musik? Hiphop, Techno, 

Metal, Indiepop, Jazz, Schlager, Dansband? I denna kurs 

kommer du att få lära dig att göra musik med hjälp av 

dator. Du behöver inte kunna spela något instrument men 

kan du redan så är det också helt okej! Vi tar fasta på det 

roliga med att skapa musik och du kommer att få lära dig 

flera av knepen för att få till en hit! Kursstart onsdag 5 nov 
kl 18.30 Ale Kulturrum
 

För anmälan och information ring, sms:a eller e-post 

kursledare Pelle Andersson, telefon 0725-19 41 73 och 

e-post pelle.andersson@ale.se.

OLYCKSFALL FÖR BÄBISAR
NÖDINGE BIBLIOTEK 10.30–11.30 Joanna 

Kölsch, har en lättare genomgång om vad 

man ska tänka på i hemmet och vad man gör 

om olyckan är framme.

Bäbismyset är kostnadsfritt. Anmälan: telefon: 0303 33 

02 16, e-post bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat 

antal platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud om ni 

inte kan komma. Programmet är ett samarbete mellan 

bibliotek, kultur och folkhälsan i Ale kommun.
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