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BESÖK ETT EVENEMANG I ALE
DET BLOMSTRAR – KERAMIK OCH KAKELUGNAR
Annika Svenssons keramik byggs, gjuts, tummas, kavlas, ringlas och drejas ofta till 
organiska former. Matta ytor ställs mot blanka. Kakelugnstraditionen lever vidare genom 
hennes unika kakelugnar, spännande hybrider av art nouveau, allmoge och masskultur. 
Tid: 7 maj–7 juni. Plats: Glasbruksmuseet

SKYTTEL OCH PENSEL
Systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark ställer ut färgsprakande mattor 
och finstämda akvareller på sin fars gamla tågvirkesfabrik, Carlmarks i Älvängen. 
Tid: 3 maj–7 juni. Fri entré. Plats: Repslagarmuseet

Öppettider i helgen
Biblioteken
20 maj: Ale bibliotek i Nödinge och 
Surte bibliotek stänger kl 15.00. Bib-
lioteken i Skepplanda och Älvängen 
stängda. 21 maj: Stängt. 22 maj: Ale 
bibliotek i Nödinge öppet kl 10.00–
15.00.

Glasbruksmuseet
Stängt 21–24 maj. Öppnar igen tisdag 
26 maj kl 13.00

Sommarlåna på 
Älvängens bibliotek
Den 27 maj kl 14.00–19.00. Det blir 
fika och tävling för barnen. Sommar-
låna på Älvängens bibliotek gäller hela 
sommaren. Info tfn 0303 33 04 82.

Studentavslutning
Den 3 juni är det dags för student-
examen på Ale gymnasium. Studen-
terna kommer ut kl 12.30. Framkom-
ligheten vid skolan är begränsad kl 
12.00–14.00. Parkeringen är stängd 
kl 06.30–11.00. Biblioteket öppnar kl 
15.00. Ale gymnasiums café har stängt 
hela dagen. Skolavslutning för ettor 
och tvåor den 11 juni kl 08.45–12.00. 

Nästa läsår börjar 19 augusti. 
Då kör vi följande program:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Estetiska programmet
• Handelsgymnasiet
• Omvårdnadsprogrammet
• Individuella  programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Läs mer på alegymnasium.ale.se. 

Fullmäktige ställs in
Fullmäktigemötet 25 maj ställs in. Det 
finns för få ärenden till sammanträdet. 
Beslutet är fattat med stöd av arbetsord-
ning för Ale kommunfullmäktige 7§ .

Hjälp oss att bli bättre
Vi ska ta fram en servicedeklaration 
om tillgänglighet och bemötande. Hur 
vill du bli bemött? Berätta det genom 
att skriv till medborgarkontoret: med-
borgarkontoret@ale.se, ring oss på tfn 
33 00 00 eller besök oss på Ale torg 7 
i Nödinge. Hör av dig senast den 27 
maj.

Ta tag i din framtid
Sista ansökningsdag till Lärcentrum 
Komvux Ale är den 5 juni. Läs mer på 
ale.se/komvux.

Grundläggande kurser
Svenska och svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Naturkunskap

Gymnasiekurser
Svenska A 
Svenska som andra språk A
Engelska A och B
Matematik A, B och C
Historia A
Religionskunskap A (handledd kurs) 
Samhällskunskap A
Datorkunskap
Naturkunskap B
Biologi A
Fysik A
Kemi A

Maj

Korttidsplatserna 
samlas på Vikadamm
Alla korttidsplatser samlas på ett ställe när vård- och omsorgsförvalt-
ningen förändrar verksamheten och sparar pengar. Från och med den 
1 juni har Ale kommun 26 platser för korttidsvård i stället för 30, alla på 
Vikadamm i Älvängen.

– Hit kan man komma om man i vanliga fall vårdas av anhöriga, som behöver 
kortare avlastning eller för växelvård, då de anhöriga får kontinuerlig avlastning, 
berättar Eva Lans Samuelsson, enhetschef. Enheten arbetar också med rehabilite-
ring efter sjukdom och vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Uppdragen 
till enheten kommer efter beslut från kommunens biståndsbedömare.

En viktig fråga för många anhöriga inför flytten har varit om det blir samma 
personal i de nya lokalerna. Till stora delar blir det så att några av personalen har 
gått över till andra verksamheter i kommunen. 

På Vikadamm ska all personal jobba tillsammans med de olika brukargrup-
perna. En arbetsgrupp bestående av personal från de tre tidigare enheterna och 
Eva Lans Samuelsson har tillsammans planerat förändringen. Lokalen på Vika-
damm byggs om, eftersom de olika vårdtagargrupperna har olika behov.

Under flytten den 1 juni kommer en del alebor som ibland bor på korttidshem 
inte att kunna vara där. De kommer att få extra stöd av hemtjänsten efter behov.

Eva Lans Samuelsson (enhetschef), Susanne Svahn (Vikadamm), 
Camilla Klangh (Sunnanäng) och Bittan Reinlie (Trollevik).

Kungörelse
Ansökan om tidsbegränsat bygglov
t o m 2013-09-30 för uppförande av 
radiotorn på fastigheten Alvhem 2:24. 
Tornet avses bli 18 meter högt och ska 
betjäna Banverket under utbyggna-
den av järnvägen på sträckan Hede–
Älvängen.

Ansökan om bygglov för anläggande 
av endurobana på fastigheten Kilan-
da–Kullen 1:1.

Handlingar finns på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i 
Alafors. De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter ska skriftligen 
vara inlämnade senast 2009-06-05 till 
Ale kommun, Miljö- och byggförvalt-
ningen, 449 80 Alafors.

Ändringar inom hem-
vården i Nol och Alafors
Hemvårdsgrupperna i Alafors och 
Nol har slagits ihop. Nu utgår all per-
sonal från servicehuset Nya Björkli-
den i Alafors.

För dig som använder hemvården 
betyder det här att du kanske kommer 
att möta en del nya ansikten, men du 
kommer att få samma hjälp som förut. 

Hemvårdsgruppen Nol-Alafors 
har telefonnummer 0303 33 03 87.
Personalen nås säkrast kl 07.15-07.45.

Vill du veta mer? Kontakta 
personalen eller enhetschef  Soledad 
Danielsson, tfn 0303 33 01 17.


