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Förbättra din engelska, lär dig tala spanska eller studera 
himlakropparna och universum. Komvux Lärcentrum har 
utökat kursutbudet och erbjuder dig ännu fler spännan-
de och intressanta kurser till hösten. 

Ansökningsblankett och information hittar du på våe 
webbsida ale.se/komvux. Ring gärna oss för mer information 
på tfn 0303 33 03 41 eller 33 03 58.  Välkommen till oss! 

Favoritobjektet är familjens glada hund Zelda. 
– Zelda blir alltid bra på bilder, därför gillar jag att fota 

henne.
Jörgen Sandén har fotat Starrkärrs kyrka.
– Fotot är taget under ett test med nya kameran. Bilden ger 

en stämningsfull, nästan himmelsk, inramnning av kyrkan.

Bra att veta om 
skolskjuts
Är det aktuellt med skolskjuts 
för ditt barn?  Vilka regler och 
riktlinjer som gäller kan du 
läsa om  på  ale.se. Där finns 
också blanketter för att göra 
ansökan. Du kan också läsa om möjligheten för elever, som 
inte får gratis busskort, att köpa ett till halva priset, för hela 
året eller för vintermånaderna december till mars. Informa-
tion och blanketter hittar du på ale.se. Ring skolskjutsansvarig 
Axel Sager på tfn 0303 33 03 92, e-post axel.sager@ale.se.     

Överstegårdens skolgård får ny asfalt
När barnen är på sommarlov 
passar vi på att asfaltera Över-
stegårdens skolgård. Arbetet 
kommer huvudsakligen att 
utföras under veckorna 27–29. 

Även om ditt barn inte är på 
fritids under dessa veckor kan 
det vara bra att veta att skol-
gården under arbetets gång 
inte är någon lämplig lekplats. 
Vi skulle därför uppskatta, för barnens säkerhets skull, att vi 
får arbeta i fred. När arbetet är klart är alla givetvis välkomna 
att springa omkring på de nyasfalterade ytorna.

Om du har några frågor så ta gärna kontakt med 
Conny Jansson, 0703 28 29 90
Carita Sandros, 0303 33 03 12

Asfaltering på Rördalsvägen gör 
framkomligheten begränsad
Ale kommun och Bohus-Surte vägförening kommer att 
utföra asfaltsarbeten på Rördalsvägen i Bohus mellan den an-
dra till fjärde juli. Asfaltering kommer att ske från Jennylund 
till Sörmossen. Under arbetets gång kommer framkomlighe-
ten att vara kraftigt nedsatt på sträckan. Frågor besvaras av 
Conny Jansson, 0703 28 29 90

Vi bygger plats för avlämning vid 
Himlaskolan i Alafors
För er som har yngre barn på Himlaskolan kommer det nu 
att iordningställas en yta där ni kan stanna och släppa av och 
hämta era barn. I anslutning till denna avlämningsyta kom-
mer vi att anlägga ett antal parkeringsplatser. Det innebär att 
ni som vill följa med barnen in parkerar på parkeringen och 
ni som har barn som klarar av att gå in till skolan själva kan 
stanna till på avlämningsplatsen och sedan köra vidare.

När detta arbete görs kommer också åtgärder att utföras 
på passagen över diket. Detta gör att vägen tidvis kommer 
att vara helt avstängd. Även då arbetet med de övriga ytorna 
pågår kommer det att vara stökigt och olämpligt för barn. 
Det gör att vi skulle vilja att ni som har era barn på fritids 
under den tiden arbetet pågår ställer era bilar på parkeringen 
vid kommunhuset/Ledetvägen och går därifrån. 

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 27 och avslutas 
innan skolstart, med uppehåll under veckorna 29–31. 

Om du har några frågor så ta gärna kontakt med 
Conny Jansson, 0703-28 29 90 eller
Carita Sandros, 0303-33 03 12

Upplev vikingatiden för en dag
Den 24 juni öppnar Ale Vikingagård för sommaren. Kom och 
upplev vikingatiden för en dag. Prova på vikingatida hantverk 
och lekar – allt från yxkastning och bågskytte till tovning och 
brödbak.

Våra öppettider är vecka 26–34, tisdag–söndag kl 10.00–
17.00. Entré: 60 kr per person, 200 kr per familj.

Varmt välkomna!

www.ale.se

Lär dig något nytt i höst

Maj-Britt är nybliven pensionär och tycker om att vara ute 
och promenera i naturen med sin hund. Ibland tar hon med 
kameran och fotar. 

– Vi har en fantastisk natur i Ale.  Det finns mycket fint att 
upptäcka i vår kommun.

 Älvängsbon Ylva Berggren är 13 år och älskar att fota. 

Fota ditt Ale – tävla om fina priser
Nu börjar bidragen till Ale kommuns fototävling ”Fota ditt Ale” att komma in. Tre av deltagarna är Maj-Britt Östberg i 
Surte, Ylva Berggren i Älvängen och Jörgen Sandén i Alafors.

Fotograf: Maj-Britt Östberg

Fotograf: Ylva Berggren Fotograf: Ylva Berggren

Fotograf: Maj-Britt Östberg

Fotograf: Jörgen Sandén Fotograf: Ylva Berggren

Var med i Ale kommuns fototävling du med! Skicka in 
dina bilder av Ale på temat, nära, nytänkande och natur-
ligt – Ale kommuns nyckelord – 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. 
– Skriv en motivering till hur ditt foto 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 septem-
ber. Allt eftersom bilderna kommer in så publiceras de på 
ale.se och på medborgarkontoret. Den 18 september presen-
teras vinnarbilderna. 

Dagtid
Historia A, 100 poäng
Astronomi, 50 poäng
Kemi i maten, 50 poäng

Kvällstid
Engelska C, 100 poäng
Spanska steg 1, 100 poäng
Nybörjardata, 50 poäng
Programhantering, 100 poäng


