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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

Tematräff kring 
Neuropsykiatriska diagnoser
TISDAGEN 11/11 KL 18.30–20.30 Älvängens aktivitetshus 
(Carlmarks väg 4) Vill du veta mer, ställa frågor och träffa 
andra med liknande erfarenheter?   
Tema: Bemötande och förhållningssätt.
Med kvällens tema som bas berättar verksamhetspedagog 
Jenny Lomfors om sina erfarenheter från teori och verklighet. 
Kvällens sammankomst kan också vara underlag  för hur vi 
fortsatt kan verka för information och diskussion utifrån 
uppkomna behov och intresseområden.

Målgruppen för kvällens träff  är anhöriga/närstående till  
barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
Ingen kostnad, Fika. Välkommen!
Ann-Marie Thunberg: 0303-37 12 54  
ann-marie.thunberg@ale.se
Jenny Lomfors: 0737- 7311 44, jenny.lomfors@ale.se
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Anhörigföreningen Omtanken.

Barnbokens dag
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 11.00-14.00 Ale bibliotek, Nödinge. 

Pyssel med pysselklubben
Tipspromenad

böcker.
Spelas av Hagateatern. Passar åldrarna 6-9 år.

Sagostunder kl. 11.00 och 12.00
Gratisbiljetter till sagostunderna delas ut 15 minuter före 
start.

Villainbrotten ökar i Sverige…
Ale är inget undantag, och ett utmärkt sätt att skydda sig 
mot inbrott är att starta upp Grannsamverkan! Är ditt 
bostadsområde inte anslutet till Grannsamverkan ännu, 

säkerhetshandläggare Charlott Klug på telefon 0704-32 01 21 
eller via e-post: charlott.klug@ale.se för mer information!
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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 

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.

VÄLKOMMEN TILL  
KURA SKYMNING!
kl 19.00 Ale bibliotek i Nödinge

Högläsning, boktips och fika i stearinljusens 

sken, Årets tema: Troll i Norden Arr: Föreningen  

Norden, Ale kommun.

NOV

18
TISDAG LYS UPP I 

HÖSTMÖRKRET
Seminarium om energieffektiv ljusdesign i hemmet. 

kl18.00-19.00, Läsesalen Ale bibliotek i Nödinge.

 

Ale kommuns energi- och klimatrådgivning bjuder in till 

ett spännande seminarium om belysning. Föreläsaren 

Julia Engberg, ljusdesigner på Inwhite, har bland annat 

arbetat med ljusinstallationer på ishotellet i Jukkasjärvi.

 

I våra hem kan vi laborera med ljus för att skapa olika 

stämningar och öka rumsligheten, genom att möblera 

med våra lampor runt om i rummet. I takt med att vi 

får fler lampor i våra hem är det även viktigt att välja 

rätt ljuskälla och styrning av ljuset för att minska 

klimatpåverkan och energikostnader utan att göra avkall 

på trivseln.

 

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Anmälan görs till caroline.rundlof@ale.se senast fredag 

14/11. Begränsat med platser.

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!
Anmälan: jagkommer@ale.se

Företagsklimatet i fokus när Harald 
Treutiger kommer till Ale
TISDAGEN DEN 11 NOVEMBER arrangerar Svenskt Näringsliv 
i samverkan med kommunen näringslivenhet och de lokala 

Under lunchen kommer Svenskt näringslivs regionchef  
Elisabeth Sandberg presentera rankingen och diskutera 
möjligheter till utveckling. Kommunstyrelsens ledamöter är 

politik och näringsliv. Kom och påverka utvecklingen!
Anmäl dig på till marianne.bouvin@svensktnaringsliv.se,

När? 11 nov kl 11.30-13.00


