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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.

På gång

Hyra av container
Från och med den 1 mars 2015 är det Renova AB som 
tar emot containerbeställningar från dig som bor i 
Ale kommun. Fakturan kommer även fortsättningsvis 
att skickas ut av Ale kommun renhållning. Pris och 
sorteringsinstruktioner för container finns på Ale 
kommuns hemsida. I de fall du som beställer har ett 
kundnummer hos Ale kommun renhållning kommer du 
bli ombedd att uppge detta vid beställning. Kundnumret 
kan du hitta längst upp till höger på din faktura. 
Beställ din container i god tid, minst tre dagar före 
önskat utsättningsdatum. På höst och vår råder det stor 
efterfrågan och leveranstiderna kan då vara längre.

Beställ din container hos Renova AB tel: 031-618505 

Öppettider Skepplanda simhall
Onsdag kl 07.00-09.00 och 17.00-20.00,  
vattengympa kl 20.00-21.00
Torsdag kl 17.00-21.00, vattengympa  
kl 16.00-17.00, varmbad 33-34 grader
Fredag kl 17.30-21.00,  
(OBS! 17.30-18.15 inga banor för  
motionssimning)
Lördag kl 11.00-15.00

SVENSKAR I SHANGHAI 
Livsöden, svensk historia, kinesisk 
historia. kl. 19.00. Föreläsare är Bengt 

Johansson från Tängevallen i Ryk, Skepplanda. Han 

har varit generalkonsul i Shanghai och har samlat 

uppgifter i olika arkiv om svenskar verksamma i 

Shanghai. 

Skepplanda bibliotek 

Entré inklusive fika 

och mingel: 40 kr. Arr: 

Skepplanda Bibliotek, 

Bibliotekets Vänner 

och Studieförbundet 

Vuxenskolan

FEMALE-TRÄFF 
Sälj dig själv och våga ta rätt betalt! 

Föreläsning av Ulla-Lisa Thordén som 

är en av Sveriges bästa säljtränare och 

inspiratör.
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E-HANDEL PÅ EXPORT, 
WORKSHOP OCH SEMINARIUM
Focus på e-handel över gränserna, vilka 

är lagarna och vad finns det för sedvanor 

och trender.
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STARTA EGET-MINGEL
Bär du på en idé du tror att du kan 

förverkliga genom att starta företag?

 

Har din partner drabbats av stroke?
Säkert uppstår många frågor och funderingar. Då är det är bra att få 
mer kunskap och att träffa andra i liknande situation! Inbjudan till 
anhörigträffar för make/maka/sambo/särbo. Vi kommer att starta 
en serie träffar under våren 2015.  Gruppen kommer att bestå av 
6-8 deltagare. Vi som leder träffarna är anhörigkonsulent Ann-Mari 
Thunberg och erfaren anhörig Kaisa Nyberg. Start TISDAG 17 MARS KL 
13.30-15.30 i lokalen Älven, Vikadamm, Älvängen .
                                                         
Ingen kostnad. Fika ingår. För mer information och intresseanmälan 
kontakta Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent,  
telefon 0303-37 12 54, e-post ann-marie.thunberg@ale.se

Har du en närstående med  
minnesproblematik?
Då är du välkommen till informations-/
utbildningsträffar under fyra tillfällen med olika 
teman. Vi startar två olika grupper under våren. 
Vi startar en grupp för make/maka/sambo/särbo i 
Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, MÅNDAG 
16 MARS KL 14.30–16.30.
    
Vi startar också en grupp på kvällstid med 
samma teman för ”vuxna barn” vars föräldrar har 
minnesproblem ONSDAG 25 MARS  KL 18.00 – 20.00. 
Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång 
Eken.
 
Är du intresserad av att deltaga eller har frågor 
och funderingar? Kontakta Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, telefon 0303-37 12 54, e-post 
ann.marie.thunberg@ale.se, eller Marita Olsson, 
demenssjuksköterska, e-post marita.olsson@ale.se

Neuropsykiatriska diagnoser  
Tematräff för anhöriga
ONSDAG 18 MARS KL 18.00–20.00
Tema för kvällen: Bemötande och förhållningssätt
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4. Kvällen kommer att 
innehålla både föreläsning och möjlighet att samtala i mindre grupper. 
Jenny Lomfors, verksamhetspedagog inom funktionshinderenheten i 
Ale kommun, kommer att hålla i trådarna under kvällen. Fika till billig 
penning. Välkommen! Frågor och anmälan: Ann-Mari Thunberg, 
anhörigkonsulent, telefon 0303-37 12 54 senast 13 mars. I samarbete 
med Anhörigföreningen Omtanken samt Studieförbundet Vuxenskolan

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

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 
Mail: caroline.rundlof@ale.se
Webb: www.ale.se/energi

Kostnadsfri och opartisk energi-  
och klimatrådgivning

 
NÄRINGSLIVSKALENDARIET

Tid, plats och mer information på www.ale.se. 

Anmälan till jagkommer@ale.se


