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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 kr)
• Andra pris: Presentkort på Älvfoto (värde 500 kr)
• 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 simskola. 
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 nybör-
jare Anmälan görs till Skepplanda simhall, tfn 0303 33 05 
09, fram till den 7 juni. Du kan ringa oss måndag–fredag kl 
10.00–12.00 och kl 18.00–20.00. Priset är 350 kr per kurs. Varje 
pass är 30 minuter. Tiderna är kl 10.00–12.00 och 13.00–14.30. 
Du får 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! 

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

Möte i kommunfullmäktige
Tid: 16 juni, kl 18.30
Plats: Medborgarhuset, Alafors 

• Utdelande av ungdomssti-
pendium Ett gott föredöme 
2008

• Genomförandeavtal till de-
taljplan för E45 och NorgeVä-
nerbanan, dpl 9

•  Förslag till detaljplan 9 för
väg- och järnvägsutbyggnad
vid Älvängens Centrum i Göta 
älvs dalgång

•  Justering av budgetramar på 
grund av intäkter och kostna-
der för Ale Arena 2008

•   Policy för kameraövervakning i Ale kommun
• Uppföljningsrapporter 2, 2008-04-30 med helårsprognos 

2008
• Svar på interpellation från Sune Rydén (kd) om det sociala 

skyddsnätet i Ale
• Svar på motion från m, c, kd och fp om att återstarta 

Alvhemsskolan, Starrkärrskolan, Alaforsskolan och Hålanda 
förskola

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens
förvaltning, tfn 0303 33 03 60, och på ale.se. Kommunfullmäk-
tiges sammanträden är öppna för allmänheten. Ale-Kungälvs 
närradioförening direktsänder alla kommunfullmäktiges 
sammanträden. Sändningarna sker på 91,4 och 95,4 MHz.

Välkommen! 
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande 

Spara på vattnet – strunta i poolen
Vattna inte gräsmattan och 
fyll inte poolen med vatten. 
På grund av det varma och 
torra vädret finns det risk att 
vattnet i ledningarna inte 
räcker till.

Tekniska förvaltningen i Ale 
kommun uppmanar därför 
invånarna att vara sparsamma med vattnet.

Många väljer att vattna sina gräsmattor om nätterna. Det 
är inte bättre för vattentillgången. Det är på nätterna som 
nivåerna i reservoarerna ska återhämta sig. 

Än råder det ingen risk för allvarlig brist, men det kan bli 
problematiskt om det inträffar en större brand och det be-
hövs vatten. Maningen om sparsamhet kvarstår så länge det 
torra vädret består.

Vill du veta mer, kontakta Lars Holm, VA-chef på tekniska 
förvaltningen, tfn 0303 33 01 01.

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.

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


