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Redaktör Frida Rydeling, tfn 0303 33 06 92. 

Nu vill vi se dina bilder av Ale på temat, nära, nytänkande
och naturligt - Ale kommuns nyckelord. Var med i vår foto-
tävling 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. 

Kom och simma i sommar!
Välkommen till vår sommar-
simskola i Skepplanda simhall.
Vi erbjuder tio dagars sim-
skola. Simskolan pågår mellan 
den 12–13, 16–19 och 23–26 
juni.

Barn som är födda -02 eller 
tidigare är välkomna att delta 
i vår intensivkurs för nybörjare.

Anmälan görs till Skepplanda simhall, tfn 0303 33 05 09 
fram till den 7 juni. Du kan ringa oss måndag–fredag mellan 
kl 10.00–12.00 och mellan kl 18.00–20.00.

Priset är 350 kr per kurs. Varje pass är 30 minuter. Tiderna är 
mellan 10.00–12.00 och 13.00–14.30. När det gäller resan så 
får du själv ta dig till och från simskolan.  

Observera att antalet platser är begränsade. Anmälan är 
bindande. Mer upplysningar lämnas av simhallen på tfn 
0303 33 05 09.

Varmt välkomna! 

Medborgarceremonin 6 juni inställd
Tyvärr är det väldigt få anmälda till medborgarceremonin 
den 6 juni och därför ställs den in. Vi beklagar detta och hop-
pas att du som blev svensk medborgare under 2007 istället 
har möjlighet att komma den 15 december. 

Då planerar vi att anordna en ny ceremoni i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde som även kommer att 
gästas av Ales lucia. Vi hoppas på fler deltagare då. 

Vi återkommer med en ny inbjudan.  Väl mött den 15 
december!

Eldningsförbud i Ale
Nu är det förbjudet att elda utomhus i Ale kommun. På grund 
av vädret kan en brand i skog eller mark bli mycket svår att 
begränsa. Förbudet mot eldning utomhus gäller inom Ale 
och Kungälvs kommuner. 

Med eldning utomhus avses alla typer av uppgörande av 
eld samt grillning på mark. Grillning i en grill, vid en särskilt 
anordnad grillplats och användning av spritkök eller liknande 
är tillåtet.

Förbättra dina framtidsutsikter
Det finns fortfarande lediga platser på Komvux. Ring oss för mer 
information. Vår expeditionen har tfn 0303 33 03 58/33 03 41 
eller kontakta vår studievägledare på tfn 0303 33 01 39. Läs mer 
på ale.se/komvux.

Vi söker skolläkare 
till Ale och Lilla Edets kommun. Läs mer på ale.se under rubri-
ken ”Jobba hos oss”.

Ändrade öppettider på biblioteken
Följande tider gäller torsdagen den 5 juni
• Ale bibliotek, Nödinge stänger kl 15.00
• Surte bibliotek stänger kl 13.00
• Älvängens bibliotek är stängt

Bibliotekspersonalen önskar dig en skön nationaldag.

På sommaren kommer välkomna men också ovälkomna gäster. Genom att ni som bor i samma område bestämmer er för att 
starta upp en grannsamverkan så kan ni hjälpas åt att hålla koll åt varandra. För att starta grannsamverkan i ditt bostadsom-
råde, vänd dig till Ale kommuns brott- och säkerhetshandläggare, Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21 eller 0704 32 01 21.

Praktisk Plastic
- plastens intåg i hemmet

Föremål inlånade från Thomas Lindblad,
Sveriges främste plastkännare och samlare

Samarr: ABF

tor 12 juni, kl 18

Glas bruksmuseet 12 juni - 31 aug

Invigning

Fri entré

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 kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson, 
näringslivschef Jerry Brattåsen, turism- och informations-
sekreterare Claes Jenninger, informationschef Karin Dickens, 
informatör Frida Rydeling och Anders Johansson, Älvängens 
fotoaffär.

Fota ditt Ale
 – var med i vår fototävling!

Välkommen med dina bilder!

Grannsamverkan – när du inte vill ha oväntat besök

• starta grannsamverkan
• förvara värdesaker som cyklar, bilar, mopeder, trampbilar etc 

låsta eller i låsta förråd.
• skaffa ett godkänt larm
Be din granne att:
• ta in post och tidning dagligen
• lägga sopor i soptunnan och ev ställa ut den för tömning.

• klippa gräsmattan, vattna blommor.
• anteckna bilnummer på misstänkta bilar som kör runt i 

området.
• ställa bilen på uppfarten då och då.
• hänga tvätt på din tvättlina
• dra upp och ner persienner
• tända och släcka lampor (alternativt ha en timer på lampor)

De bästa tipsen – så försvårar du för tjuven


