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Sommarsimskola i Skepplanda

Lediga jobb i sommar
Johan Andrén arbetar inom äldreomsorgen i Älvängen 
sedan tre år tillbaka.
-Jag trivs jättebra. Det är ett varierande, socialt och
självständigt arbete.

Huvudsysslorna går ut på att hjälpa de äldre i
hemmet. Det kan handla om att diska, dammsuga 
och handla.
-Många av de äldre har mycket att berätta. Jag har fått 
nya perspektiv på livet genom att lyssna på dem, berättar 
Johan.

Johan rekommenderar varmt jobbet till andra.
-Som ung kille blir man väldigt uppskattad i det här jobbet, det är roligt, säger Johan 
och skrattar.

Det fi nns fortfarande jobb kvar i sommar – främst inom hemvården. 
Läs mer på www.ale.se under ”Lediga jobb”.

Nu har Ale kommuns nya turistbroschyr kommit. Du 
kan hämta den på bland annat biblioteken, apoteken och 
vårdcentralerna. I broschyren hittar du en mängd tips på vad du 
kan hitta på i Ale i sommar. Trevlig läsning.

Det kan du göra iDet kan du göra i AAle ile i 
sommarsommar

Den nya turlistan innebär en del nyheter för Ale kommun. 
De viktigaste nyheterna listas nedan:

Halvtimmastrafi k på Lila Express vardagar 9 - 15
Snabbussen Lila Express får halvtimmastrafi k vardagar 9 – 15 
mellan Skepplanda och Göteborg. OBS! Under högtrafi k 
vardagar är det, liksom förra året, kvartstrafi k med Lila Express.

Tätare trafi k på linje 403. 
Linje 403 får fl er kvällsturer på helgerna. På vardagar kör linjen 
inte sträckan Älvängen – Skepplanda. Här kan man i stället ta 
Lila Express, som har fått halvtimmastrafi k dagtid på vardagar. 

Linje 402 kör även dagtid
Nu kör linje 402 även dagtid på vardagar mellan Älvängen och 
Hjalmar Brantingsplatsen via Bohus. Linjen kör även via IKEA 
och Bäckebols
köpcentrum.

Bättre punktlighet på linje 401
För att kunna hålla tidtabellen bättre kör linje 401 sträckan 
Bohus-Eriksdal-Kungälvsmotet-Kungälvs busstation-Fars Hatt-
Eriksdal-Bohus i ett varv. Bussen kör även i andra riktningen.
Linje 401 får dessutom en ny tidigare lördagstur mellan Bohus 
och Kungälvs sjukhus.

Ingen sommartrafi k på linje 407
Sommartrafi ken på linje 407 försvinner. I stället får linje 407 
fl er turer året om.

Ny linjesträckning på linje 434
Dagtid på vardagar vänder linje 434 i Älvängen. Tidtabellen 
ändras också något.

Linje 445 dras in 
På grund av för få resande dras linje 445 in. Du som åker med 
morgonturen från Älvängen mot Alvhem klockan 8.25 kan i 
stället åka med linje 453.

OBS! Ny busslinje mellan Nödinge och Vimmersjön startar 
i januari 2008
Vardagar kommer en ny busslinje att trafi kera sträckan 
Nödinge – Vimmersjön via Norra Kilandavägen. Vissa av dessa 
turer kommer under skoltid att förlängas mot Relsbo och Ryd 
och ersätta skolskjutstrafi k och kompletteringstrafi k. Vanlig 
busstaxa som periodkort mm gäller.

Ladda kortet på Pressbyrån och 7-Eleven
Nu kan du köpa din Västtrafi kladdning på alla Pressbyråer och 
7-Eleven i hela Västra Götaland.

Vill du ha information om busstider mm anpassade just för 
din speciella resa går du in på www.vasttrafi k.se och klickar 
dig fram via Ale kommun.

Ny bussturlista 
från 17 juni 2007

Mellan den 13 och den 21 juni är det sommarsimskola i Skepplanda simhall
för alla barn från 6 år. Det fi nns en nybörjarkurs och en intensivkurs.
Anmälan görs till Skepplanda simhall, tfn 0303-330 509, senast den 8 juni.
300:-/kurs för nybörjare. Varje pass är 30 minuter.

Äntligen är sommaren här igen, den vackraste och mest 
väldoftande årstiderna av dem alla. Sommaren i Ale är 
något alldeles speciellt. Ta tillfället i akt och njut av vår 
vackra natur, härliga badsjöar och fi skevatten.

Besök gärna Glasbruksmuseet och se glasutställningen 
Links. Passa på att kombinera besöket med att lyssna 
på lite ljuv musik. På tisdagar är det musikcafé på 
Glasbruksmuseet.

På Repslagarmuseet pågår utställningen 
”I Ostindiefararens kölvatten”. Där kan du se massor 
av fi na bilder från Ostindiefararens långa resa mellan 
Göteborg och Kina.

Det händer mycket positivt i Ale kommun just nu. 
Det byggs mycket och vi blir alltfl er Alebor. Det går 
bra för Ale-företagen och förfrågningarna om mark för 
nyetableringar är många. Utbyggnaden av ny väg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan har startat, 
vilket innebär att miljön förbättras, säkerheten ökar och 
pendlingsmöjligheterna blir fl er. 
Med andra ord – Ale blir en alltmer attraktiv kommun.
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Namn: Johan Andrén
År: 22
Intressen: Musik, teater och 
fl ickvän
Bor: Älvängen

En riktigt skön sommar 
önskar

Jarl Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande

Stig Fredriksson, Kommundirektör


