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Ändrad öppettid på 
biblioteken 18/12
Tisdagen den 18/12 stänger huvudbiblioteket i 
Nödinge kl 17.00 och Älvängens bibliotek kl 16.30

Bibliotekens öppettider 
under jul och nyår
Huvudbiblioteket i Nödinge
23-26/12 Stängt
Tor 27/12 10-19
Fre 28/12 10-17
Lör 29/12 10-14
30/12-1/1 stängt
2/1-3/1 10-19
Fre 4/1 10-17
Lör 5/1 10-14

Biblioteken i Skepplanda och Älvängen är stängda 
24/12-1/1

Surte bibliotek har öppet som vanligt när det inte 
är röda dagar.

Boksignering
Lördag 15 dec kl 12-15
Musikkårer i Surte

Folke Taubner signerar sin nya bok om blåsmusiken i Surte 
från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet.

Museet är öppet även söndag 16 dec, därefter önskar vi 

alla besökare God Jul och Gott Nytt År
Från och med onsdag 9 januari öppet 

onsdag – söndag 12-15.

www.glasbruksmuseet.nu
Kvarnvägen 6. Tel 0303-33 01 06

Renhållningen informerar        
inför Jul- & Nyårshelgerna

Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd under Julafton, Juldagen 
och Annandag jul samt Nyårsafton och Nyårsdagen.

Annars har vi öppet som vanligt vardagar 7-1545 
tisdagar 7-19 samt lördagar 9-15. 
Glöm inte att ta med det röda besökskortet

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan 
sophämtningen behöva fl yttas framåt eller bakåt i tiden.
För att vara på den säkra sidan bör ni som har kärl,
ställa ut dessa två dagar före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen skotta och sanda hela vägen
fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

Återvinning
Om vi skall hinna med att ta hand om allt 
återvinningsbart material som uppkommer under julen, 
vill vi gärna att ni som kan väntar till efter nyår innan ni 
besöker återvinningen.

Julklappspapper och kartonger är återvinningsbara 
pappersförpackningar som kan lämnas på 
återvinningsplatsen.

Frigolit och mjuk plast lägger du i soptunnan, inte på 
återvinningsplatsen.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Renhållningen

Kommunens anslagstavla fl yttar

Från och med den 1 januari 2008 hittar du 
kommunens anslagstavla på medborgarkontoret i 
Nödinge. Anslagstavlan har tidigare varit placerad på 
kommunhuset i Alafors. 

På anslagstavlan offentliggörs fullmäktiges 
sammanträden. Dessutom anslås justering av 
fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders 
protokoll. Anslagstavlan har en juridisk roll eftersom 
den bildar utgångspunkt för beräkning av tiden för 
överklaganden av fullmäktiges och nämnders beslut. 

Tipsa oss om ett 
gott föredöme
Nästa år är det återigen dags att dela ut Ale kommuns
ungdomsstipendium ”ett gott föredöme”. 

Stipendiet delas ut till 
personer under 25 år eller 
till föreningar och ideella 
organisationer som arbe-
tar med barn- och ung-
domsfrågor. Personen ska 
vara ett ”gott föredöme” 
för andra ungdomar och 
vara bosatt i Ale eller ha 
nära anknytning till Ale Kommun.
Sätt dig ner och fundera igenom om det fi nns någon som
du tycker är värd stipendiet. Sista dag för att anmäla ditt
förslag på kandidat är den 15 maj 2008.

Skicka förslaget till Ale kommun, Stefan Lydén, 449 80
Alafors. Märk kuvertet ”Ett gott föredöme 2008”. Det går
även bra att mejla ditt förslag på stefan.lyden@ale.se

Lars-Gunnar Wallin och Boel Holgers-
son är överförmyndare i Ale kommun. 
Tidigare arbetade de i Alafors men nu 
har kontoret fl yttat till Nödinge.

Överförmyndarnas uppgift är att granska 
att gode män, förvaltare och förmyndare 
sköter sina uppdrag. 

Den som på grund av sjukdom, funk-
tionshinder eller annat liknande förhållan-
de inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka 
sina rättigheter har möjlighet att få hjälp av 
en god man. En god mans uppdrag är att 
stötta och hjälpa sin huvudman. 

När det inte räcker med en god man så 
kan det bli aktuellt med en förvaltare. En 
förvaltare tar helt över beslutsrätten i de frå-
gor som han eller hon har fått i uppdrag att 

sköta åt sin huvudman.
Förmyndare har personer som inte fyllt 

18 år.
Lars-Gunnar Wallin och Boel Holgers-

son granskar alla gode mäns, förvaltares och 
förmyndares verksamhet en gång om året. 
Då går man igenom alla kvitton och kon-
tohändelser under året och tittar på vilken 
hjälp huvudmannen har fått i övrigt.

I Ale kommun fi nns det ungefär 100 
gode män och förvaltare. De kan ha ett el-
ler fl era uppdrag. Det är ungefär 150 vuxna 
personer som får hjälp. 

Hur är det att arbeta som 
överförmyndare?

- Jag har hållit på i fem år med det här 
och tycker fortfarande att det är väldigt gi-

vande, säger Boel Holgersson. Det fi nns en 
spännande utmaning i att passa ihop rätt 
gode man till rätt huvudman. Det är viktigt 
att det fungerar bra dem emellan.

- Jag har varit överförmyndare i sju må-
nader och tycker att det är ett intressant 
uppdrag, säger Lars-Gunnar Wallin.

Överförmyndarna har fl yttat

Kontakt
Våra öppettider är tisdagar: 9-12 och 13-18, torsdagar: 9-12 och 13-16
Besöksadress: Ale torg nr 7, Nödinge 
Våra telefonnummer: Lars-Gunnar Wallin tfn 0303-330 706 eller 0704-320 706
Boel Holgersson tfn 0303-330 268 eller 0704-320 268


