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Busskort till elever som
inte går på Ale gymnasium
Du som går på en kommunal gymnasieskola eller friskola 
inom Göteborgsregionen (Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn eller Öckerö), får busskort på den skola 
du går i. Du som börjar årkurs ett i en gymnasieskola utanför 
Göteborgsregionen, kontakta Camilla Johansson på tfn 0303 
33 03 40. Föregående skolårs busskort gäller från den dag du 
börjar skolan eller tidigast den 11 augusti till och med den 
15 september. 

Har du inackorderingstillägg kan du inte få busskort. Tänk 
på att inackorderingstillägg måste sökas varje nytt skolår. 
Blankett och mer information om busskort och inackorde-
ringstillägg finns på ale.se.

Ny gång- och cykelväg i Nödinge
Ale kommun och Alebyggen kommer att anlägga gång- och 
cykelväg (GC-väg) längs del av Klockarevägen i Nödinge. 
GC-vägen kommer att gå 
från Kullens väg och cirka 
240 meter österut. På en 
sträcka om cirka 50 meter 
kommer det att anläggas en 
avsmalning där bara ett for-
don åt gången kan passera. 
Detta för att få plats med 
GC-vägen och för att dämpa 
hastigheterna. 

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 35 och pågå i 
ungefär fem veckor. Under denna tid kommer framkomlig-
heten att vara begränsad. Målsättningen är dock att man 
alltid ska kunna passera om än med viss väntetid vid vissa 
tillfällen.

Entreprenör är NCC Roads AB. För ytterligare information 
ring Lennart Edgren, 031 743 84 64.

Fota ditt Ale
Var med i Ale kommuns fototävling 
och ta chansen att vinna fina priser.  
Skicka in dina bilder av Ale på temat, 
nära, nytänkande och naturligt – Ale 
kommuns nyckelord. Senast den 
5 september vill vi ha dina bilder.

Det här kan du vinna
Första pris: Fotoskrivare (värde ca 1 000 kr)
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
• Kontaktuppgifter ska lämnas med varje foto. 
• Skriv en motivering till hur ditt foto beskriver något av 

nyckelorden, nära, nytänkande och naturligt.

Välkommen till kommunfullmäktigemöte
Tid: Måndagen den 25 augusti kl 18.30
Plats: Medborgarhuset, Alafors 

• Kvalitetsredovisningar från komvux, 
gymnasiet och grundskolan

• Svar på interpellation från Sune Rydén 
(kd) om det sociala skyddsnätet i Ale

• Svar på motion från Jan Skog (m), 
Roland Wall (c), Sune Rydén (kd) och 
Rose-Marie Fihn (fp) om att återstarta 
Alvhemsskolan, Starrkärrskolan, Alaforsskolan och Hålanda 
förskola

• Förändring av valdistrikten i Ale kommun
• Ansökan från tekniska förvaltningen om tilläggsanslag för 

ombyggnaden av Vikingabyn
• Genomförandeavtal till detaljplan för E45 och NorgeVäner-

banan, dpl 9
• Detaljplan 9 för väg- och järnvägsutbyggnad vid Älvängens 

Centrum i Göta älvs dalgång, Ale kommun i Västra Göta-
lands län

• Investeringsanslag för övertagande av väg vid Alekrosssen
• Projektering av äldreboende i Nödinge
• Svar på motion från Jan Skog (m) om trafikmot i Alvhem
• Svar på motion från Boel Holgersson (c) om miljöklassade 

fordon
• Svar på motion från Börje Ohlsson (sd) om tätare bussför-

bindelser i samband med ombyggnad av E45
• Svar på motion från Börje Ohlsson (sd) om polisstation i Ale
Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens för-
valtning, tfn 0303 33 03 60, och på ale.se. Kommunfullmäkti-
ges sammanträden är öppna för allmänheten. Ale-Kungälvs 
närradioförening direktsänder alla kommunfullmäktiges 
sammanträden. Välkommen!
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Ale gymnasium
Gymnasieskolans åk 1 samlas i teatern kl 10.00–13.00
Uppropet för åk 2, 3 och 4 är i idrottshallen kl 11.30–16.00

Skolskjutsar för grundskolan
Busstider på morgonen enligt ordinarie tidtabell. Hemresa 
på uppropsdagen är i anslutning till skoltiden.

Föregående skolårs busskort gäller till 15 september. 
Nytillkomna skolskjutsberättigade elever åker utan busskort 
på uppropsdagen. 

Avgångstider för taxi är samma som föregående skolår om 
inget annat meddelats i särskilt utskick. 

Frågor om skolskjutsar besvaras av barn- och ungdoms-
förvaltningen tfn 33 00 92 eller 33 06 50, eller av skolexpedi-
tionen.

Skolorna i Surte och Bohus
Bohusskolan, tfn 0303 33 01 35 
Skolår F–6 börjar skoldagen med skolstartsfest kl 08.30. 
Skolår 7–9 samlas i aulan för upprop. Efter upprop går man 
till sitt hemklassrum tillsammans med respektive klassföre-
ståndare enligt följande:
• Skolår 7 kl 08.30–11.30
• Skolår 8 kl 09.00–10.30
• Skolår 9 kl 09.30–11.30

Surteskolan, tfn 0303 33 06 54
Samling för samtliga elever på skolgården kl 09.00 (vid regn i 
idrottshallen). Skolan beräknas vara slut kl 11.00.

Skolorna i Nödinge
Nödingeskolan, tfn 0303 33 03 91
Förskoleklass och skolår 1 kl 08.30. Skolår 2–9 kl 08.00. Upp-
ropsdagen beräknas vara slut kl 10.00

Kyrkbyskolan, tfn 0303 33 03 91
Skolår 6–9 kl 08.00. Uppropsdagen är slut kl 10.00. 

Skolorna i Nol och Alafors
Himlaskolan, tfn 0303 33 03 69
Samtliga elever börjar kl 08.30. Uppropsdagen är slut 
kl 10.15.

Nolskolan, tfn 0303 33 04 40 
Skolår F–6, kl 09.00. Uppropsdagen är slut kl 10.15.

Aleskolan, tfn 0303 33 07 99

Skolorna i Skepplanda
Alboskolan, tfn 0303 33 04 97
Skolår 4–6 kl 08.00–10.45

Garnvindeskolan, tfn 0303 33 04 97
Förskoleklass, skolår 1 enligt särskilt utskick. 
Skolår 2–3 kl 08.00–10.45

Skolorna i Älvängen
Aroseniusskolan, tfn 0303 33 04 47
Skolår 7–9 kl 08.25–10.30

Madenskolan, tfn 0303 33 04 47
Skolår 3–6 kl 08.15–10.30

Älvängenskolan, tfn 0303 33 04 47
Förskoleklass kl 09.00–10.00, skolår 1 kl.09.00–10.30 och 
skolår 2 kl 08.20–10.30. 

Särskolan, tfn 0303 33 00 87
Elever på Surteskolan och Himlaskolan följer respektive 
skolas tider. Samtliga elever slutar kl 10.00. De elever som har 
skolskjuts hämtas enligt överenskommelse mellan föräldrar 
och Ale taxi. Tidigare busskort gäller till och med den 15 sep-
tember. Eleverna får nya busskort i samband med skolstart. 

Dags för skolstart
Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska särskolan i kommunen har upprop torsdag den 21 augusti. 
Skollunch serveras inte på uppropsdagen. Eventuell inflyttning eller utflyttning ska anmälas snarast till  respektive 
rektorsexpedition. 

Italienskspråkiga volentärer sökes
Talar du italienska eller känner du någon som gör det? Vi 
söker volontärer som kan hjälpa oss med kommunikationen 
under ett utbyte för ungdomar med funktionshinder. 
Under tiden 23–29 september 2008 kommer medlemmar 
från Stiftelsen La Nuova Famiglia i Cesenatico i Italien på 
besök till Ale kommun. Cesenatico ligger nära Ale kommuns 
vänort Bertinoro. 

Om du kan italienska och vill vara med några timmar, en 
kväll, en dag eller längre kan du kontakta Joachim Wever på 
tfn 0303 33 07 64 eller joachim.wever@ale.se.


