
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 49, 2007

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

V�rd- och omsorgsf˛rvaltningen s˛ker

FAMILJEHEMSSEKRETERARE
till familjer�tts- och familjehemsenheten

L�s mer p� v�r hemsida www.ale.se
under rubriken �Lediga jobb�.

pågående utställning:

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

Betong t o m 15 dec Repslagarmuseet

Boksignering 
Folke Taubner signerar sin nya bok 
och CD “Musikkårer i Surte”. 

Glasbruksmuseet
lör 15 dec, kl 12 - 15

Odla dina egna grönsaker

Har du gröna fi ngrar och vill ha en egen täppa? 
Drömmen kan bli verklighet.

Ale kommun kan nu erbjuda odlingslotter i 
Surte, Bohus och Nödinge. Området i Surte har 
under hösten 2007 gjorts i ordning och de övriga 
områderna kommer att under våren 2008 ses över. 

För mer information kontakta Marie Greger, 
Tekniska förvaltningen på telefon 0303-330 301 eller 
per mail: marie.greger@ale.se

Vinterväghållning
När det kommer snö och halka så behövs det 
någon som sköter vinterväghållningen. I Ale 
kommun är det uppdelat på följande sätt.

Skepplanda
Här sköter Garnvindans vägförening vinterväg-
hållningen
Vid frågor kontakta, Daniel Pålsheden
Dagtid: 0706-54 77 12
Kvällar: 0303-33 82 15

Alvhem
Här sköter Alvhems vägförening vinterväghållningen
Vid frågor kontakta, Hugo Lorentzen
Telefon: 0706-06 43 76 

Nol-Alafors
Här sköter Nol-Alafors vägförening vinterväg-
hållningen
Vid frågor kontakta, Gert Karlsson
Telefon: 0704-32 00 40
   
Övriga delar av kommunen
Här sköter Ale kommun vinterväghållningen på 
kommunala gator eller via avtal med vägföreningarna
Vid frågor kontakta parkchefen, Anders Alfredsson
Telefon: 9.30-10.30, 0303-33 01 03.

Anhörigträff på Trollevik

Tid: Måndagen den 17/12 kl. 13.30 – 16.00
Plats: Trollevik

Du som är anhörig eller närstående får möjlighet att 
träffa andra, men också kunna träffa personal inom 
äldreomsorgen. Det kommer att fi nnas möjlighet 
att träffa biståndsbedömare, kommunsjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast för att under 
informella former kunna utbyta tankar och 
funderingar, att ställa frågor och förhoppningsvis 
också få svar. 

Behöver du hjälp för att kunna komma ut? Någon 
som kommer för att hjälpa din närstående medan du 
går på träffen? Kontakta undertecknad i så fall.

Vi kommer att bjuda på lite förtäring och behöver 
därför få veta hur många som kommer.

Anmäl dig senast den 13 december till 
Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent, 
tfn 0303-371 254 eller 0737-73 12 54

Du som är anhörig till 
någon som behöver din hjälp

Jag heter Ann-Marie 
Thunberg och arbetar 
som anhörigkonsulent 
i Ale kommun. Jag vill 
komma i kontakt med 
dig som är anhörig 
eller närstående till 
någon som behöver 
ditt stöd och hjälp. 
Du kan vara make, 
maka, barn, barnbarn, 
nära vän eller granne. Jag hjälper dig med praktiska 
frågor, t.ex ditt behov av hjälp eller avlösning, vart 
du kan vända dig med olika frågor eller träffa andra 
i liknande situation. Jag vill veta vad som är viktigt 
för dig för att få vardagen att fungera och för att inte 
situationen skall bli allt för tung. På så sätt kan du 
också hjälpa till för att förbättra kommunens stöd.

Kontakta gärna mig på tfn 0303-371 254 eller 
0737-73 12 54 eller besök mig på vård- och 
omsorgskontoret på Vikadamm.

Samråd om planprogram för nytt verksamhetsområde 
utmed Norra Kilandavägen i Nödinge.

Planprogrammet ställs ut för granskning under tiden 07-12-11 till och med 08-01-21. 
Under samrådstiden fi nns förslaget tillgängligt i kommunhuset i Alafors, våning 3, vardagar 
kl. 13-16, tisdagar från kl. 13-18. Förslaget fi nns även på ale.se under ”Bo och bygga”.

Informationsmöte hålls den 9 januari i Ale Gymnasium, Musiksalen,  i Nödinge kl. 19.00.

Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt senast den 21 januari till:  
Samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 449 80 Alafors

Frågor kring planprogrammet besvaras av André Berggren, tfn 0303-33 02 61

Samhällsplaneringsavdelningen, 
Kommunstyrelsen

Samråd om planprogram för nytt bostadsområde 
söder om Vikadamm i Älvängen.

Planprogrammet ställs ut för granskning under tiden 07-12-11 till och med 08-01-21. 
Under samrådstiden fi nns förslaget tillgängligt i kommunhuset i Alafors, våning 3, vardagar 
kl. 13-16, tisdagar från kl. 13-18. Förslaget fi nns även på ale.se under ”Bo och bygga”.

Informationsmöte hålls den 8 januari i Älvängens dagcentral  kl. 19.00.

Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt senast den 21 januari till:  
Samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 449 80 Alafors

Frågor kring planprogrammet besvaras av Ann-Marie Carlsson,  tfn 0303-33 03 25

Samhällsplaneringsavdelningen, 
Kommunstyrelsen

Kungörelser


