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Fixartjänster för dig som är över 65 år
Du som är över 65 år kan ringa fixartjänsterna (före detta 
mångfixarna) för hjälp med att byta lampor, gardiner, ställa in 
utemöbler med mera. Tjänsterna är kostnadsfria men materialet 
bekostas av dig själv. Du är varmt välkommen att kontakta oss på 
tfn 0303 33 01 24.

Förlängning av Alebacken
Miljö- och byggnämnden har fått en ansökan om bygglov för för-
längning av Alebacken på fastigheten Målje 1:93. Ansökan avser 
en ökning av backens höjd med cirka tio meter. Handlingarna 
finns på miljö- och byggförvaltningen i Alafors. 

Du som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligt senast 
den 11 november till Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors.
Miljö- och byggnämnden

Ung musik på museet
Elever från Ale musikskola bjuder på en konsert, entré 40 kr.
Tid: Torsdagen den 6 november kl 17.00
Plats: Glasbruksmuseet, Surte

Master(pieces)
Masterelever från HDK (Högsko-
lan för design och konsthantverk) 
i Göteborg visar textil, smycke,  
keramik. 

Konsthantverksstuderande 
ställer ut verk speciellt skapade för 
denna utställning.
Tid: 6–30 november
Vernissage: Torsdagen den 6 
november kl 18.00, fri entré
Plats: Glasbruksmuseet, Surte

Kom till möte 
i kommunfullmäktige
Tid: Måndagen den 27 oktober kl 18.30
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Informationsärenden:
• från BanaVäg i Väst
•  från gatuchef  Torbjörn Andersson om 

va- och renhållningstaxor
Ärenden från kommunstyrelsen
• VA-taxa 2009
• Renhållningstaxa 2009
•  Förändring i taxan för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
• Justering av avgift till musikskolan
• Ny taxa för reservering av medier på biblioteken
• Tillägg till fritidstaxor 2009
• Översyn av vård- och omsorgsnämndens taxor
•  Uppföljningsrapport 4, delårsbokslut per 31 augusti 2008 med 

helårsprognos 2008 för Ale kommun och dess bolag
•  Genomförandeavtal till detaljplan 8 b för järnvägsutbyggnad vid 

Älvängen Syd
• Förvärv av del av fastigheten Ale Skepplanda 3:4
Svar på motioner
• från Stina-Kajsa Melin (s) om kostprogram för Ale kommun
•  från Anita Ahlberg (ad) och Robert Hurtig (ad) om livslånga 

fallskärmar i Ale kommun
•  från Robert Hurtig och Jan A Pressfeldt, (ad), om att återbetala 

felaktiga bygglovsavgifter 
• från Markus Larsson (m) om miljöbil som förmånsbil
•  från Torbjörn Köre (mp) och Åsa Kasimir Klemedtsson (mp) 

om skolskjuts
•  från Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall (c) 

om neutrala skolskjutsar 
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. 
Du kan även höra mötet direktsänt i närradion.
Inga-Lill Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Ortsutvecklingsmöte i Nol
Tid: Tisdagen den 28 oktober kl 19.00
Plats: Brandstationen Nol, OBS!
•  Hjälp oss stoppa klotter och skadegörelse i Nol, Nödinge och 

Alafors. Lotti Klug, brott- och säkerhetshandläggare i kom-
munen redovisar statistik. Representanter för Ale Fritid, polisen 
och nattvandrarna ger sin bild och deltar i diskussionen.

•  Så undviker du brand i ditt hem. Stf  Räddningschef  Joakim 
Hermansson visar en tankeväckande film och ger tips om före-
byggande åtgärder.

•  Information om medborgarkontoret. Frida Rydeling från kom-
munens informationsenhet berättar om vilken service du kan få 
på det nya medborgarkontoret i Nödinge.

Välkomna! Lars-Ove Hellman, Rose-Marie Fihn och Ingmarie 
Torstensson

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Tid:  Onsdagen den 22 oktober kl 19.00
Plats: Skepplanda bibliotek
Dansgruppen ”Trio med ström 
uppträder”
•  Ställ frågor till Västtrafik om 

busstrafiken i Skepplanda
• Svar på frågor från förra mötet
• Kaffe
•  Om Skepplanda biblioteks 

öppettider. Ale kommuns bib-
liotekschef, Margareta Nilson, 
svarar på frågor.

• Fritid kommer
Välkomna! Anette Sernlo, Jan A Pressfeldt, Kent Carlsson

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem
Tid:  Torsdagen den 30 oktober, 

kl 19.00
Plats: Klubbstugan, Gläntevi.
Räddningstjänsten medverkar och 
berättar om deras verksamhet. 

Agendan för kvällen är övriga 
och/eller nya frågor. Vad tycker du 
är viktigt för Alvhem, med omnejd? 

Kom och säg din mening – ordet 
är inte bara fritt, utan även ditt!
Välkomna! Peter Ohlsson, Roland 
Wall och Willy Köhlborg

SOM MILJÖPLANERARE ÄR Annika ansvarig för kollektivtrafik-
frågorna i Ale kommun. Det innebär att hon bevakar kollektiv-
trafikfrågan i samhällsplaneringen. Hon är med i planeringen 
runt hållplatser som till exempel när det gäller gång- och 
cykelvägar. Annika planerar kollektivtrafiken i nära samarbete 
med Västtrafik.

Annikas arbete handlar om att se till att kollektivtrafiken blir 
ett bra alternativ till bilåkande och att kollektivåkandet i kommu-
nen ökar. Det finns flera faktorer som påverkar detta.

– Det är viktigt att hållplatser är trygga. Många känner sig 
trygga om det finns affärer och bostäder i närheten. Naturligtvis 
är det viktigt att bussarna kommer i tid. Om man skulle kunna 
köpa frukost att ta med på tågen skulle det kanske öka åkandet. 
Det handlar om att underlätta för resenärerna.

Hur fungerar kollektivtrafiken i Ale just nu?
– Tyvärr flyter inte kollektivtrafiken riktigt just nu och det är 
tråkigt. I och med vägbygget så sitter bussarna i rusningstrafik 
i samma köer som bilarna. Bussarna har ingen egen bussfil. 
Dessutom har samtrafiken tagits bort mellan kl 06.00–19.00 på 
vardagarna. Bussarna väntar inte in varandra för då förvärras bara 
förseningarna ännu mer. 

Annika arbetar också med övergripande strategisk miljöplane-
ring som till exempel att följa upp miljömålsarbetet, arbetet med 
klimatfrågorna och energieffektivisering. Tidigare har Annika 
arbetat som agenda 21-samordnare i Göteborgs stad och som 
miljösamordnare i en stadsdel i Göteborg.

Diskutera miljöfrågor med Annika, maila henne på 
annika.friberg@ale.se.

Namn: Annika Friberg
Yrke: Miljöplanerare i Ale 
kommun
Ålder: 50 år
Bor: Spekeröd, Stenungsund
Familj: Man och tre barn
Intressen: Jag gillar att rida 
och vara ute i naturen.
Annikas webbtips: Hur 
klimatsmart är du? Gör ett 
test på klimat.ivl.se

Hon är ny miljöplanerare i Ale kommun
Miljöplaneraren Annika Friberg arbetar för att kollektivtrafiken ska bli ett bra alternativ till bilåkande i Ale kommun

I senaste nytt från Ale kommun kan du läsa om vilka punkter 
ortsutvecklingsmötena i Nol, Skepplanda och Alvhem tar upp 
och om Komvux spännande samarbete med Stanford Univer-
sity i USA. Trevlig läsning!

Inga-Lill Andersson, 
kommunfullmäktiges 
ordförande

Stanford och Komvux i Ale samarbetar 
Just nu pågår ett samarbete mellan Komvux i Ale och Stanford 
University i USA. Stanford har tagit fram ett utbildningsmaterial 
i biologi som består av animerade bilder och texter som beskriver 
händelseförloppet när det till exempel gäller hur blodet transpor-
teras genom hjärtat. Materialet testas av Malin Levin, lärare på 
Komvux. Malin tycker att materialet fungerar bra.

– Som lärare har man ofta ont om tid, man hinner inte hitta på 
nya sätt att undervisa. Samarbetet med Stanford University, som 
rankas som ett av världens bästa, betyder mycket för oss och för 
våra studerande, säger Malin.

Nu är det dags att planera vårens studier
Gå in på ale.se/komvux för mer information. Ring vår expedition
på tfn 0303 33 03 58 eller vår studievägledare på 0303 33 01 39.

Kom till möte i ungdomsfullmäktige
Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl 12.00
Plats: Medborgarhuset i Alafors.
• Information från ungdomslotsen
• Information om budgetförslag 2009–2010
• Kommunfullmäktiges ärendelista 2008–10–27
Inkommna motioner:
• Ny idrottshall i Alafors
• Handikappanpassning av Aroseniusskolan
• Ungdomscafé
• Fritidsgård i Surte
Inkommen fråga
Fråga från Bohusskolan om gratis transporter i grundskolan
Inkomna interpellationer
från Bohusskolan 
•  helgarrangemang i kom-

munen
•  fritidsgården på Bohus-

skolan
•  busskort dag- och kvällstid
från Kyrkbyskolan 
• skolgårdsmiljön
• brandlarmet
•  värmen på Kyrkbyskolan
från Himlaskolan 
•  sociala mötesplatser i Ale

från Aroseniusskolan 
• mopedställ
• bussförbindelser
• centralstyrda klockor
• angående skolbibliotek
•  angående alkohol och andra 

droger
från Ahlafors fria skola 
•  kostnaden för att åka buss
• om mötesplats

”Trio med ström” uppträder på orts-
utvecklingsmötet i Skepplanda

Vad är viktigt för Alvhem? Kom 
till ortsutvecklingsmötet 30/10

Master(pieces) på Glasbruksmuseet 
den 6–30 november


