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Therese Karlsson är vinnaren i Ale kommuns fototävling 
”Fota ditt Ale”.  På andra plats kommer Erika Björk och på 
tredje plats kommer Alf E Ohlsson. 

Ett hedersomnämnande går till Jörgen Sandén och till 
Jennifer Carlsson.  Du kan se alla andra bidrag i foto på 
ale.se och på medborgarkontoret i Nödinge. 

Vinnaren i Ale kommuns fototävling är

Therese Karlsson från Hålanda

Om bilden
– Jag har fotat min systerson, Patrik. Jag tog bilden i somras, 
det var en av de första varma sommardagarna. Vi är hemma i 
trädgården. Pappa gick omkring och höll honom i händerna 
så att han kunde gå själv. Sen satte han sig ned i gräset, 
bland blommorna. På bilden är Patrik sju månader.
– Jag gillar att fota det som är levande. Patrik och Mitzy, min 
hund, är mina favoritmotiv just nu.

Juryns motivering 
”Therese Karlssons bild utstrålar närhet. Man blir all-
deles varm i hjärtat av att se den lille killen i gräset. 
Fotot innehåller vackra färger, det gröna, det gula, 
det blå och det röda. Barns hälsa, välmående och 
trygghet är det viktigaste som finns och något som 
Ale kommun alltid kommer att prioritera.”

Föredrag för föräldrar 
och andra viktiga vuxna
Jan Israelsson om autism ur ett 
föräldraperspektiv 
– från förtvivlan till hopp
Tid: Tisdag 7 oktober, kl 18.30–21.30
Plats: Ale Gymnasium, Teaterlokalen
Pris 50 kronor, 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

Du som planerar att fylla ut din tomt
Du som ska använda någon typ av avfall (tegel, betong, ka-
kel, klinker, porslin mm) för att fylla ut eller anlägga något på 
din tomt måste anmäla det till miljö- och byggförvaltningen 
minst sex veckor i förväg eller i vissa fall ansöka om tillstånd 
hos länsstyrelsen. Detsamma gäller om du vill lägga upp 
jordmassor som riskerar att vara förorenade. 

Blanketten ”Anmälan om avfall för anläggningsändamål” 
finns på ale.se. Vid frågor kontakta miljö- och byggförvalt-
ningen på tfn 0303 37 12 74. Om du påbörjar en åtgärd 
innan du lämnat in anmälan riskerar du åtalsanmälan och att 
få betala en miljösanktionsavgift.

Välkommen till möte 
i kommunfullmäktige
Tid: Mån den 29 september kl 15.00
Plats: Medborgarhuset, Alafors

Ett utdrag av kommunfullmäkti-
ges ärenden är följande:
• Svar på motion från Boel Holgers-

son (c) om miljöklassade fordon
• Svar på motion från Börje Olsson 

(sd) om polisstation i Ale
• Svar på motion från Börje Olsson 

(sd) om bussförbindelser i sam-
band med ombyggnad av E 45

• Svar på interpellation från Peter 
Rosengren (mp) om Verle Gammelskog

Ärenden från kommunstyrelsen:
• Strategisk plan för Ale kommun
• Namnbyte av Handikapprådet till Rådet för funktionshin-

derfrågor
• Naturvårdsavtal på fastigheten Jennylund 1:4 (Mettjärns-

området, Bohus)
• Exploateringsavtal till detaljplan för bostäder inom Skårdal 

7:2 i Bohus

Motioner och interpellationer:
• Svar på motion från Bengt Englund (c), Jan Skog (m), Rose-

Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) om 
Carlmarks Industriområde i Älvängen

• Svar på motion från Rose-Marie Fihn (fp), om lärarlyftet i Ale 
kommuns skolor

• Interpellation från Rose-Marie Fihn (fp) om att genomföra 
förskolelyftet.

Välkommen! 
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Frukostcafé för kvinnor
– ekonomi på äldre dar
Tid: Torsdagen den 9 oktober, 
kl 09.00–10.30
Plats: Bohus Servicehus, 
dagcentralen

De medverkande är Lena Gillholm 
och Allisson Åsblom från Handels-
banken. Ingen föranmälan behövs.

Detta är vinnarbilden i Ale kommuns fototävling. Therese Karlsson vann Ale kommuns fototävling ”Fota ditt Ale”.

och vad som planeras. Kommunalråden Jarl Karlsson 
och Jan Skog med flera är dina bussguider.

Nu erbjuder Ale kommun bussturer genom Ale för dig 
som är Alebo. Upptäck din kommun. Se vad som finns 

Dagar och tider
• Tisdagen den 30 september kl 17.00
• Onsdagen den 1 oktober kl 17.00
• Lördagen den 4 oktober kl 10.30

Alla bussar avgår från Nödinge busshållplats. Förtäring på 
Vikingagården ingår. Det kostar 40 kr för vuxna, 20 kr för 
barn och max 100 kr för en familj. 
Anmäl: Tfn 0303 33 00 00 eller medborgarkontoret@ale.se

Upptäck ditt Ale  –  följ med på en guidad busstur genom kommunen

Foto: Alf E Ohlsson

Varmt välkomna!


