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Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

Alla får åka med

KULTUR i Ale
Höstens kulturprogram fi nns att 
hämta på biblioteken inom kort. 

Samarr: Teater-
föreningen i Ale

TV-studion, Ale gymnasium
sön 9 sep, kl 14
Bilj: 40 kr   fr o m 20 aug

En fl icka kör sin blåa lastbil. Hon tar 
med sig många passagerare; en 
hängig tomte, en grubblande gris, 
en pojke som ramlat, en frusen hund 
och en ledsen nalle. Tillsammans 
far de hem till fl ickans hus och har 
saftkalas. Föreställningen bygger 
på Anna-Clara Tidholms bilderbok 
för de minsta. 
Westbergs Teater & Nöje. 
För barn 2-4 år.

Grundskolorna, gymnasiesko-
lan och obligatoriska särskolan 
i kommunen har upprop onsdag 
den 22 augusti. 
Skollunch serveras inte på upp-
ropsdagen (undantag gymnasie-
skolan år 1).
Eventuell infl yttning eller ut-
fl yttning ska anmälas snarast till 
respektive rektorsexpedition. 

Skolskjutsar för grundskolan: 
Busstider på morgonen enligt ordi-
narie tidtabell. (Hemresa på upp-
ropsdagen i anslutning till skolti-
den).
Föregående skolårs terminskort gäl-
ler till 31 augusti. Nytillkomna skol-
skjutsberättigade elever åker utan 
busskort på uppropsdagen. 
Avgångstider för taxi är samma som 
föregående skolår om inte annat 
meddelats i särskilt utskick. 
Frågor om skolskjutsar besvaras av 
barn- och ungdomsförvaltningen tel 
33 00 92 eller 33 06 50.

ALE RESURSENHET
Tel Älvskolan 0303- 37 11 49
Tel Aleskolan 0303- 33 07 99
Tel Obligatoriska särskolan 
0303- 33 00 87
Varje barn åker skolbil enligt tidigare 

överenskommelse mellan föräldrar 
och skola.
Uppropsdagen slutar samtliga 
elever kl. 10.00.
Busskorten gäller till och med den 
31 augusti.

ALE SÖDRA SKOLOMRÅDE
Tel  Surte/Bohus 0303- 33 01 35, 
Nödinge 0303- 33 01 91
Bohusskolan: Skolår F-6 börjar 
skoldagen med invigning av den 
nya skolbyggnaden kl 08.30. Efter 
invigningen sker upprop i respek-
tive hemklassrum kl. 0900-10.00. 
Hemklassrummen anslås vid stora 
entrén.
Skolår 7-9 samlas i Aulan för upp-
rop. Efter upprop går man till sitt 
hemklassrum tillsammans med res-
pektive klassföreståndare enligt föl-
jande:
Skolår 7 kl 08.30-11.30
Skolår 8 kl 09.00-10.30
Skolår 9 kl 09.30-11.30
Hemklassrummen anslås vid stora 
entrén.

Surteskolan: Samling för samtliga 
elever på skolgården kl 09.00 (vid 
regn i idrottshallen). Skolan beräk-
nas vara slut kl 11.00.
Nödingeskolan, Kyrkbyskolan: 

Förskoleklass och skolår 1 kl. 08.30. 
Skolår 2-9 kl.08.00.
Uppropsdagen slutar samtliga elever 
kl. 10.00

ALE CENTRALA 
SKOLOMRÅDE
Tel. 0303-33 03 69
Himlaskolan: Samtliga elever börjar 
kl. 08.20.
Nolskolan:  Skolår F-6 kl 09.00. 
Uppropsdagen slutar samtliga elever 
ca kl.10.15.
ALE NORRA SKOLOMRÅDE
Tel. 0303-33 04 97  Skepplanda 
skolor 
Alboskolan: Skolår 4-6 kl. 08.00-
10.45
Garnvindeskolan: Förskoleklass, 
skolår 1 enligt särskilt utskick. 
Skolår 2-3 kl. 08.00-10.45

Tel . 0303-33 04 47 Älvängens sko-
lor 
Aroseniusskolan: Skolår 7-9 
kl.08.25 . OBS tiden!
Madenskolan: Skolår 3-6 kl. 08.15.
Uppropsdagen slutar samtliga elever 
kl.10.30.
Älvängenskolan: Förskoleklass och 
skolår 1 kl.09.00-10.30, 
skolår 2 kl.08.20-10.30. 

ALE GYMNASIUM
Tel. 0303-33 09 54 – 33 00 69 – 33 
09 23 – 37 12 20
Gymnasieskolans årskurs 1 samlas i 
teatern klockan 10.00

Uppropet för årskurs 2 och 3 är i 
idrottshallen kl.11.30
Uppropsdagen slutar år 1 elever ca 
kl. 13.00 och
ca. kl.14.00 för årskurs 2 och 3. 

Information till de 
gymnasieelever som inte 
går på Ale gymnasium.
Du som går på en kommunal gym-
nasieskola eller friskola inom Göte-
borgsregionen 
(Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn eller Öckerö), 
får skolkort på den skola du går i. 
Du som börjar år 1 i en gymnasie-
skola utanför Göteborgsregionen, 
kontakta Camilla Johansson tel: 
0303-33 03 40. Föregående skolårs 
skolkort gäller från den dag du bör-
jar skolan eller tidigast 10 augusti t o 
m 7 september. 
Har du inackorderingstillägg kan du 
inte få skolkort. Tänk på att inackor-
deringstillägg måste sökas varje nytt 
skolår. 
Blankett och mer information om 
skolkort och inackorderingstillägg 
fi nns på www.ale.se.

Välkommen på 
öppet hus på 
Himlaskolan!
Tisdagen den 21 augusti, dagen före
uppropet är ni alla, barn och för-
äldrar, välkomna till Öppet Hus på
Himlaskolan.

Ni får chansen att möta de pedago-
ger och arbetslag som arbetar med
ert barn och ta en kopp kaff e tillsam-
mans med oss!

Mellan kl 14 och 18 kommer alla pe-
dagoger, skolledning och övrig per-
sonal att fi nnas på plats för att visa
vart man ska gå på uppropsdagen,
prata en stund och svara på frågor.

Vi hoppas att så många som möjligt
kommer och startar igång vår nya F-
9 skola!

Välkomna önskar alla vi som
jobbar på Himlaskolan F-9!

SkolstartSkolstart

Ale kommun
Tfn: 0303-33 00 00. 
Besök/post: Ledetvägen 6, 
449 80 Alafors
Redaktör: 
Susanne Fägersten Sabel
            www.ale.se

Välkommen till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Måndagen den 27 augusti kl 18.30 i Medborgarhuset i Alafors.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

Komplett föredragningslista fi nns på kommunstyrelsens
förvaltning, 0303-33 03 60 och på kommunens hemsida www.ale.se. Kommunfullmäktiges sammanträden är off entliga 
och du är välkommen att närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-Kungälvs Närradioförening direktsänder alla Kommunfullmäktiges sammanträden.

Välkommen!  Inga-Lill Andersson
 ordförande

Ale kommun kommer 
under hösten att kalka 
sjöar och våtmarker med 
båt och helikopter.

Aktuella objekt:
 • Forsåns, Söråns, Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och Rämne ås 
  vattensystem
 • St Iglekärr, Holmesjön och Holmevattnet.

Ytterligare information ges av Göran Fransson, tel. 0303-33 07 37.

• Information om översiktsplanen -07

• Information om naturvårdsprogram

• Exploateringsavtal avseende fastigheten Nol 2:282

• Exploateringsavtal avseende detaljplan för Svenstorp 
 1:126, 1:89 m fl 

• Antagande av detaljplan för Svenstorp 1:126, 1:89 m fl 


