
Utgivningsvecka 51

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

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

Förändrad barnomsorgstaxa från 1 januari 2009

Senaste nytt från Ale kommun

Alevira är en affär i Älvängen med inriktning på 
rättvisa handelvaror och rättvisemärkta produkter. 
Här är några av Aleviras julklappstips!

Handla rättvisa 
julklappar på 
Alevira i Älvängen

EN AV DE VAROR som säljs mest är choklad. 
Te, kaffe, marmelad och honung är andra rättvisa 

varor som är omtyckta av kunderna.
– Man samlar på sig mycket hemma ibland. Då är 

det bra om varorna går att äta upp så att det blir mer 
utrymme i hyllorna, säger Rigmor Zakrisson, handle-

Öppettider på biblioteken 
i Ale under helgerna
Ale bibliotek, Nödinge
Måndagen den 22 dec    10.00–19.00
Tisdagen den 23 dec  10.00–15.00
Julafton   Stängt
Juldagen   Stängt
Annandag jul   Stängt
Lördagen den 27 dec Stängt
Måndagen den 29 dec 10.00–19.00
Tisdagen den 30 dec 10.00–15.00
Nyårsafton  Stängt
Nyårsdagen   Stängt
Fredagen den 2 jan 10.00–17.00
Lördagen den 3 jan  10.00–14.00
Måndagen den 5 jan 10.00–15.00
Trettondag jul   Stängt
Onsdagen den 7 jan 10.00–19.00
Torsdagen den 8 jan 10.00–19.00
Fredagen den 9 jan 10.00–17.00
Lördagen den 10 jan 10.00–14.00

Skepplanda bibliotek
Tisdagen den 23 dec  Stängt 
Julafton – Nyårsdagen   Stängt
Fredagen den 2 jan 10.00–14.00
Måndagen den 5 jan  10.00–13.00
Trettondag jul   Stängt

Surte bibliotek
Tisdagen den 23 dec   Stängt
Julafton och juldagen  Stängt
Annandag jul   Stängt
Måndagen den 29 dec 10.00–15.00
Tisdagen den 30 dec  Stängt
Nyårsafton, nyårsdagen Stängt
Fredagen den 2 jan  10.00–13.00
Måndagen den 5 jan 10.00–15.00
Trettondag jul   Stängt

Älvängens bibliotek
Måndagen den 22 dec – tisdagen den 6 jan, stängt

Skepplanda bibliotek
Tisdagen den 23 dec  Stängt 
Julafton – nyårsdagen   Stängt
Fredagen den 2 jan 10.00–14.00
Måndagen den 5 jan  10.00–13.00
Trettondag jul   Stängt

Öppettider på Ale rehab
Hjälpmedelsutprovningen har öppet tisdagar mellan 
kl 16.00–18.00 men är stängd tisdagen före julafton 
den 23 dec och tisdagen före nyårsafton den 30 dec. 

Vid behov, kontakta Ale Rehab dagtid till kl 16.00, 
tfn 0303 33 05 95.

Sök till Komvux Ale
Det finns fortfarande lediga platser på Komvux.  
Du hittar vårt kursutbud och ansökningsblankett på 
ale.se/komvux. För mer information ring tfn
0303 33 03 58. Välkommen med din ansökan!

Så ska fallolyckor förhindras
Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort 
lidande för de drabbade och deras anhöriga. Det kos-
tar också stora summor pengar för samhället.

För att förebygga fallolyckor har Ale kommun 
genomfört ett fallpreventionsprojekt. Syftet har varit 
att kartlägga fallolyckorna på två av Ale kommuns 
äldreboenden: Klockarängen och Björkliden. 

Kartläggningen har visat när fallolyckor sker, hur 
de ser ut och var de sker. 

Vi har tagit fram arbetsredskap till personalen så att 
de ska kunna arbeta fallförebyggande. 

Det sker bland annat genom en förbättrad överrap-
portering mellan dag- och nattpersonal. 

I en ny broschyr får du tips om vad du ska tänka på 
inför flytt till ett äldreboende. Broschyren kan även 
användas för dig som bor i det egna hemmet. 

Dessutom har projektgruppen informerat om fall-
prevention på anhörigträffar bland annat genom att 
visa fallskyddsprodukter som till exempel höftskydds-
byxor och halksockar.

För mer information kontakta Christina Olofsson 
på tfn 0303 33 09 29 eller christina.olofsson@ale.se.

Färgglada sjalar tillverkade av kvinnor från Guatemala visas av kooperatören Kerstin Wallroth.

Britt-Marie Stjernqvist  har tillverkat en byrå 
klädd i tidningspapper. 

dare för kooperativet Alevira, och ler.
Ätbara julklappar

Några julklappstips från Alevira är ätbara varor 
festligt inslagna i cellofan, färgsprakande sjalar, väl-
doftande örttvålar, återvunna bilar och motorcyklar, 
porslin, smycken och andra unika hantverk.


