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Varför har Ale ett kommunarkiv?
- Det är för allmänhetens, förvaltningarnas och för forskning-
ens skull. Det handlar om att uppfylla offentlighetsprinci-
pens krav på att allmänheten ska ha insyn i kommunernas 
verksamhet. 
-  Som kommunarkivarie sparar man hellre för mycket än för 
lite. Du vet aldrig vad som kan vara intressant för forskningen 
i framtiden eller vad som kan efterfrågas. Därför är det bättre 
att spara än att slänga, säger Mattias. 

Vad har invånarna för användning av kommunarkivet?
- Vi sparar till exempel alla betyg från grundskolan till gym-
nasiet. Om du har tappat bort ditt betyg kan du vända dig till 
mig och få en kopia. Om du ska söka green card i USA (green 
card gör det möjligt att kunna bo och arbeta i USA) så behö-
ver du uppgifter om vilka vaccinationer du fått. Den informa-
tionen kan jag få fram från dina skolhälsovårdsjournaler som 
vi har i arkivet. 
- En av de främsta fördelarna med kommunarkivet är att invå-
narna får insyn i den kommunala förvaltningen. Alla nämnd-
protokoll sparas vilket gör att det går att följa hur besluten 
har tagits. 

Vilken typ av dokument sparas i kommunarkivet?
- Allt som har beslutats sparas. För att ta några exempel så 
sparas skolkataloger, åtgärdsprogram för elever och individ- 
och familjeomsorgens beslut när det gäller adoptioner och 
fosterhemsplaceringar. Men det finns sekretess. Det är bara 

när personen som själv berörs frågar efter dokumenten som 
de lämnas ut. Om man vill se sin brors, systers eller kusins 
akter så får man göra en sekretessprövning.

Vad är det märkligaste 
du har läst?
- Jag hittade ett dokument 
från 30-talet. Det var en 
man som hade skaffat barn 
med sin hushållerska. Han 
ville inte betala underhåll 
för barnen. Ärendet togs 
upp av kyrkorådet och i 
barnavårdsnämnden. De 
tyckte att mannen ska 
betala underhåll men de 
var kritiska till att de hade barn utan att vara gifta. De tyckte 
att de levde i synd. 

Vad är roligast med ditt jobb?
- Det är glädjen att hitta en handling någon eftersöker. 
Genom tiderna har kommunen haft skiftande ambitionsnivå 
när det gällt arkivering. Rutinerna har också varit bristfälliga 
emellanåt. 

Hur gör man om man är intresserad av att läsa ett doku-
ment i kommunarkivet?
- Kontakta mig på tfn 0303 33 03 63 eller skicka ett mail till 
mattias.lundin@ale.se så hjälper jag dig.

Studenten på Ale gymnasium
Fredagen den 30 maj är det studentavslutning på Ale gym-
nasium. Studentutsläppet är kl 13.00. Parkeringen på Ale 
gymnasium är avstängd från och med kl 06.30 till och med kl 
11.00 den 30 maj. Boende som har bilar stående på parke-
ringen, tänk på att flytta dem. Efter kl 11.00 är parkeringen 
öppen igen. Ale gymnasiums café har stängt denna dag. Du 
som har ärende till Ale gymnasium – tänk på att framkomlig-
heten är begränsad mellan kl 12.00 och kl 14.00.  

Du behövs – börja nattvandra!
Du är välkommen att vandra om du är en bra förebild för våra 
unga, över 25 år och om du är emot våld, droger och främ-
lingsfientlighet. Det är inte bara föräldrar som vandrar utan 
alla engagerade personer är välkomna. För mer information 
kontakta Lotti Klug på tfn 0303 33 01 21.

Individ- och familjeomsorgen, på
Södra Klöverstigen 1 i Nödinge, stänger kl 12.00 tisdagen den 
3 juni. Vid akut behov av kontakt med social jour, kontakta Ale 
kommuns växel på tfn 0303 33 00 00 som hjälper dig vidare.

Här finns Ale kommuns historia
Mattias Lundin arbetar som kommunarkivarie i Ale kom-
mun. Han ansvarar för kommunarkivet som finns i ett 
källarvalv i Alafors. I kommunarkivet finns ett tusental 
kommunala handlingar och dokument. Det äldsta doku-
mentet är från 1863 då socknarna i Ale ombildades till 
kommuner.

Många vänder sig till Mattias när de behöver sina betyg 
eller när de behöver information om vaccinationer de fått 
för att söka green card i USA. 
- Som kommunarkivarie sparar man hellre för mycket än 
för lite. Du vet aldrig vad som kan efterfrågas i framtiden, 
säger Mattias. 

Mattias Lundin, kommunarkivarie i Ale kommun

Vi ska skapa tillväxt och arbetstillfällen, så att våra invånare 
kan bo kvar och att många vill flytta till våra kommuner. 

Arbetet med att bilda ett Leaderområde för Göta Älvdalen 
har pågått sedan hösten 2007. Kommunerna Vänersborg, 
Trollhättan, Lilla Edet och Ale har hållit partnerskapsmöten 
med ideella krafter och näringslivet. 

Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner bildar Leader Göta Älv

Välkommen till föreningen Leader Göta Älvs bildandemöte och årsstämma!
Den 21 april 2008 antog länsstyrelsen den gemensamma 
utvecklingsstrategin. Nu är det dags att bilda föreningen och 
utse styrelsen.
Tid och plats: kommunhuset i Lilla Edet den 3 juni kl 18.30.
Frågor: Bengt Pettersson, telefon 0522 202 15.
Anmälan: helena.grimm@lillaedet.se, telefon 0520 65 95 00.

Fota ditt Ale – var med i vår fototävling
Vi vill se dina bilder av Ale på temat nära, nytänkande och 
naturligt – Ale kommuns nyckelord.  Var med i vår fototäv-
ling och tävla om fina priser.  

Det här kan du vinna
Första pris: Fotoskrivare (värde ca 1 000:-)
Andra pris: Presentkort på Älvfoto till ett värde av 500 kronor
Tredje till tolftepris: T-shirtar från Ale kommun med
trycket ”Nära, Nytänkande, Naturligt”

Så här gör du
Vi tar endast emot bilder i digital form – maila dina bilder till 
fototavlingen@ale.se. Bilderna ska vara högupplösta, 300 dpi. 
Kontaktuppgifter ska lämnas med varje foto. Till varje foto ska 
en berättelse om fototillfället framgå och en motivering till 
hur fotot beskriver något av nyckelorden, nära, nytänkande 
och naturligt.

Senast den 5 september vill vi ha dina bilder
Tävlingsperioden pågår till och med fredagen den 5 sep-
tember. Allt eftersom bilderna kommer in så kommer de att 
visas på ale.se och på medborgarkontoret. Den 18 september 
presenteras vinnarbilderna. 

Tävlingsregler 
• Fotografen och motivet ska höra hemma i Ale kommun.
• Ale kommun förbehåller sig rätten att utan ersättning till 

fotografen använda alla bilder som deltar i tävlingen fritt 
för presentation och marknadsföring av Ale kommun i såväl 
tryckt form som digital form. Ale kommun förbehåller sig 
också rätten att publicera bilderna utan att ta med fotogra-
fens namn mer än där som den som publicerar bilden anser 
att det är passande. Beskärning av bilderna kan förekomma. 
Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell skatt på vinsten 
betalas av vinnaren.

Jury
Juryn består av representanter från Ale kommun och från 
Älvfoto.

Välkommen med dina bilder!
Matttias läser i ett av de tusentals dokument 
som finns i kommunarkviet.


