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Författaren Majgull Axelsson  
på Ale Kulturrum
MÅNDAG 9 MARS KL 19.00 Majgull Axelsson är en 
av Sveriges mest framgångsrika författare. Hennes 
böcker handlar ofta om det mänskliga psyket och om 
hur relationen barn-förälder formar oss. Hon slog 
igenom stort 1997 med romanen Aprilhäxan och är nu 
brinnande aktuell med boken ”Jag heter inte Miriam”, 
om en romsk flicka som under andra världskriget 
överlever ett förintelseläger genom att stjäla en död 
judisk flickas identitet.

Plats: Ale kulturrum.  
Biljetter: kan köpas på ale.se eller på  
Ale bibliotek, Nödinge Entré 100 kr.  
Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

Nu kommer nya regler för avfallet
DEN 12 FEBRUARI beslutade samhällsbyggnadsnämnden om nya 
föreskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna finns utställda på 
Kommunhus Nödinge och kommunens alla bibliotek mellan den 23 
februari och 22 mars. Om du vill ställa frågor om föreskrifterna kan du 
ringa till renhållningschef Carina Åberg: carina.aberg@ale.se.

6 mars kl 09.30–12.00
18 mars kl 16.00–19.00
19 mars kl 15.30–17.30

Träffpunkt biblioteket Älvängen
Kom och lyssna och umgås. Onsdagen den 25 FEBRUARI KL 19.00 
kommer samen Johannes Marainen och berättar om hur det är att leva 
i två kulturer. Ett arrangemang av Bibliotekets vänner i Norra Ale, 
biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan. Fritt inträde!   

Ett samtal om ADHD
Jenny Ahto delar med sig av sin historia både som förälder till 
barn med ADHD, och sin egen diagnos. 23 FEBRUARI KL. 18.00, 
Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Musiksalen, Ale Kulturrum (fd. Ale gymnasium)
För mer info, kontakta hanna.nyqvist@sv.se, telefon 0708-55 30 38
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SKATTEVERKET
KL 17.00–20.00 Information från 

skatteverket till nya företagare.  

Plats: Nol Företagscenter,  

Industrivägen 4, Nol.

FÖRETAGSKVÄLL 
INFÖR ALE INVITE 
KL 18.00–19.30 Ale Invite är en 

Snowboard Big Air tävling som kommer hållas för 

första gången den 28e februari 2015.  Välkommen 

på mat och mingel med snowboardstjärnorna 

Kevin & Tor innan den stora tävlingen. Initiativet 

till eventet kommer från Ale kommuns 

näringslivsenhet och genomförs i samverkan 

med Alebacken.  Plats: Alebacken. Obs begränsat 

antal platser! Anmäl dig på jagkommer@ale.se.

UPPFYLL DINA 
DRÖMMAR
KL 17.30–20.00 Välkommen till starta 

eget mingel. Bär du på en idé du tror du kan 

förverkliga genom att starta företag?  Här finns  

de resurser du behöver för att ta nästa steg.

Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge

Anmäl dig till: jagkommer@ale.se

BÄBISMYS

Anmälan till Skepplanda bibliotek, tel. 0303 33 

05 15 eller e-post: skepplandabibliotek@ale.se 
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BÄBISRYTMIK
KL 10.30–11.30 Med Charlotte Ljung. 

Alla bäbisar älskar att röra på sig! 

Med lite musik och takter kan det 

bli riktigt svängigt.

BÄBISSAGOSTUND
KL 10.30–11.30 Utforska magin med 

sagor och böcker tillsammans med ditt 

barn, vi läser lite och får även tips på 

böcker som kan passa ditt barn.

BARNVAGNSPROMENAD
KL 10.30–11.30 Vi avslutar med en 

gemensam promenad i Skepplanda 

med kaffe och guidning, samling vid 

biblioteket.

ALE Invite – Sveriges  största snowboardevent
i Alebacken lördag 28 februari
DEN 28 FEBRUARI kommer de bästa snow-
boardåkarna i världen till Ale för att göra 
upp om 20 000 USD i Snowboard Big 
Airtävlingen Ale Invite. Tävlingen är kom-
binerad med en endagsfestival med kända 
svenska artister på scen, foodtrucks, öltält, 
mässområde samt barnbacke och snowboard-
skola för de minsta. Och det bästa av allt – 
det är fri entré!
 
Företagskväll den 25 februari
Ale Invite ska sätta Ale på kartan och bidra 
till att det lokala näringslivet och besöksnä-
ringen utvecklas. Du som företagare kan vara 
med! Den 25 februari är du inbjuden till Fö-
retagskväll inför Ale Invite. Det blir mat och 
mingel med snowboardstjärnorna Kevin och 
Tor. Tävla om biljetter till VIP-tältet med 
mera! Plats: Alebacken, tid kl 18.00–19.30. 
Obs begränsat antal platser! Anmäl dig på 
e-post jagkommer@ale.se.

Så kan ditt företag synas
Delta med ditt företag på mässan i samband 
med festivalen! Vi vill ha med många lokala 
företag och därför får du som Aleföretagare en 
rabatt på några av sponsorpaketen (Bronspa-
ketet 25 procent, silverpaketet 10 procent). 
Ni kan också vara med i både tryckt, rörligt 
och digitalt material som hör till Ale Invite. 
Kontakta oss på e-post  lisa.esberg@ale.se för 
mer information och uppge att du är företa-
gare i Ale.

Vi söker lokala matleverantörer
Eftersom vi vill ge en variation av matupp-
levelser för besökarna är tre matytor reserve-
rade för lokala matleverantörer. Vill du vara 
med? Kontakta oss på e-post lisa.esberg@ale.
se för mer information.
 
Följ vad som händer kring Ale Invite:
www.aleinvite.se

Filmdag Med hjärtat i Ale

Gympa och Casablanca 
ONSDAG 18 FEB KL 12.45 
Lättgympa för alla åldrar med äldrepe-
dagog Carina Wallström får igång  
hjärtat innan den klassiska kärleksfil-
men Casablanca visas kl 13.  
(Filmen är 1 tim och 42 min)

Mat och Mitt Afrika
ONSDAG 18 FEB KL 14.45
Kommundietist Jenny Sallander 
berättar vilken mat som är bra för ditt 
hjärta innan det storslagna kärleksdra-
mat Mitt Afrika visas kl 15.  
(Filmen är 2 tim och 34 min)

Hälsotips och Eternal Sunshine of  
a Spotless Mind
ONSDAG 18 FEB KL 17.45
Folkhälsoplanerare Caroline 
Forssbaeck berättar om faktorer som 
påverkar vår hjärthälsa positivt och 
negativt innan Oscar-vinnande drama 
med Jim Carrey och Kate Winslet visas 
kl 18. (Filmen är 1 tim och 43 min)

Alla filmer visas i Teatern, Ale kultur-
rum, Nödinge och har fri entré!

På gång


