
Utgivningsvecka 50

Ale kommun 
Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge
Tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se
Besök vår webbsida: www.ale.se

Möte i kommunfullmäktige
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Tid: Måndagen den 15 dec kl 18.00

Mötet börjar med medborgarceremoni för nya 
svenska medborgare.
På ärendelistan finns bland annat:

Valärenden

•    Hålanda, Skepplanda och Starrkärrs bygdegårds-
  föreningar
• Jennylunds ridklubb
• Ale folketshusförening
Ärenden från Kommunstyrelsen:

• Svar på motion från Ewa Johansson (ad) om att 
utlysa arkitekttävling för utveckling av centrumkär-
nan i Älvängen.

• Svar på motion från Lars-Erik Carlbom (fp), Kajsa 
Nilsson (m), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) 
om att fritidsgårdarna i Ale ska hållas öppna fem 
dagar i veckan.

• Avveckling av Ale Utveckling AB som operativt 
bolag.

Föredragningslistan finns 
på kommunstyrelsens
förvaltning, 0303 33 03 60 
och på ale.se. Ale-Kung-
älvs närradioförening di-
rektsänder på frekvenserna 
91,4 och 95,4 MHz. Mötet 
är öppet för allmänheten. 
Välkommen! Inga-Lill Andersson, ordförande

Störningar på vattnet i Nol
Den 15 dec kan det förekomma störningar på vat-
tenleveransen i Nol på grund av omläggning av ny 
vattenledning i samband med E45:ans utbyggnad.

Vattnet stängs av i Nol
I början av januari 2009 kommer en avstängning av 
vattenleveransen att ske i Nol. Mer information kom-
mer att finnas i Alekuriren v 52 och på www.ale.se.

g
Omsorgstid/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 
upp till 15 tim 1,8% 1,2% 1,0% 0 
mer än 15 tim 3,0% 2,0% 1,0% 0 
Maxbelopp/barn 1.260 kr 840 kr 420 kr 0 

Kommunfullmäktige har beslutat att förändra barnomsorgstaxan för 
barn 1–5 år. Från 1 januari 2009 finns två nivåer, upp till 15 timmar och 
över 15 timmar . Den tidigare nivån 15 till 30 timmar har tagits bort. 
Skolbarnsomsorgen har oförändrad taxa.

Beräkningstabell
Avgift i procent av bruttoinkomsten

Individ- och familjeomsorgens 
öppettider under jul och nyår
för kontoret  Södra Klöverstigen 1 i Nödinge
• Fredagen den 12 dec är kontoret stängt kl 

09.30–11.00
• Tisdagen den 23 dec stänger kontoret kl 13.00 och 

öppnar åter måndagen den 29 dec kl 08.00
• Tisdagen den 30 dec stänger kontoret kl 13.00 och 

öppnar åter fredagen den 2 jan kl 08.00
• Fredagen den 2 jan stänger kontoret kl 13.00 och 

öppnar åter måndagen den 5 jan kl 08.00
• Måndagen den 5 jan stänger kontoret kl 13.00 och 

öppnar åter onsdagen den 7 jan.

Ny avgift till Ale musikskola
Enligt kommunfullmäktiges beslut, den 27 oktober 
2008, ändras anmälningsavgiften för undervisning 
enskilt eller i grupp (om färre än 7 deltagare) från 550 
kr per termin till 600 kr per termin. 

Gruppundervisning (fler än 8 deltagare samtidigt) 
kostar fortfarande 400 kr per termin. Beslutet gäller 
från och med den 1 januari 2009.

Taxorna för renhållning 
och VA höjs nästa år
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2008 
att höja taxorna för renhållning och VA från och med 
den 1 januari 2009. Alla prisuppgifter är med moms.

Renhållningen höjer sin taxa på sophämtning, slam-
sugning och containerhyra. Här är några exempel:
• lägsta taxan på veckohämtning 160 liter säck ökar 

med cirka 347 kr per år
• lägsta taxan på 14-dagarshämtning 130 liter kärl 

ökar med cirka 222 kr per år
• taxan på slam ökar grundavgiften med cirka 40 kr
• taxan på container 5m3 osorterat ökar med 113 kr
• inlämning av slipers på återvinningscentralen i Bo-

hus kostar 100 kr st

VA höjer sin taxa på vatten och avlopp
• rörliga avgiften till 23,54 kr per m3
• fasta avgiften till 1 800 kr per år

Renhållningen informerar inför 
jul- och nyårshelgerna
Sörmossen
Sörmossens återvinningscentral är stängd julafton, 
juldagen och annandag jul samt nyårsafton och nyårs-
dagen. 

 Vi har öppet som vanligt vardagar 07.00–15.45, 
tisdagar 07.00–19.00 samt lördagar 09.00–15.00. 

Glöm inte att ta med det röda besökskortet 

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan sop-
hämtningen behöva flyttas framåt eller bakåt i tiden. 
För att vara på den säkra sidan bör ni som har kärl 
ställa ut dessa två dagar före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka – vänligen skotta och sanda hela 
vägen fram till soptunnan. Tänk på att det är vår 
arbetsplats.

Återvinning
Om vi ska hinna med att 
ta hand om allt återvin-
ningsbart material som 
uppkommer under julen, 
vill vi gärna att ni som kan 
väntar till efter nyår innan ni 
besöker återvinningen. 

Julklappspapper och kar-
tonger är återvinningsbara 
pappersförpackningar som 
kan lämnas på återvinnings-
platsen.

Frigolit och mjuka plast-
förpackningar kan man nu-
mera lämna på återvinnings-

platsen tillsammans med hårda plastförpackningar.
God jul och gott nytt år önskar renhållningen!

Så skyddar du dig mot inbrott
Planerar du att resa bort över 
jul? När du tar julledigt och 
lämnar ditt hem kan tjuvar 
passa på att obemärkt ta sig 
in i ditt tomma hus eller din 
lägenhet. 

Här är några enkla sätt att få 
din bostad att se bebodd ut när 
du inte är där: 
• Ha timer på lampor och el-

ljusstakar. 
• Be en granne om hjälp att 

tömma brevlådan eller låt ditt 
postkontor lagra posten. 

• Låta saker stå framme på bordet så det ser ut som 
om du bara är borta en kort stund. 

• Koppla rörelsedetektor till ytterbelysningen så det 
börjar lysa om någon rör sig i närheten. 

Du hittar fler tips på www.ale.se. Det allra bästa sät-
tet att skydda sin bostad är att ihop med grannarna 
bedriva grannsamverkan och hålla koll åt varandra. 

Tips på hur detta går till kan du också få via hem-
sidan, eller från kommunens brottsförebyggande 
samordnare, Charlott Klug, 0303 33 01 21, e-post 
charlott.klug@ale.se

Förändrad barnomsorgstaxa från 1 januari 2009

Medborgarceremoni 
måndagen den 15 dec

Återvinn julklapps-
papper och kartonger

Be din granne att
hålla koll på din bostad

Störningar i vattenleveransen i Nol. Orsaken är 
omläggningar av ny vattenledning.

Senaste nytt från Ale kommun

Ny anmälningsavgift till Ale musikskola


