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Populärt förtidsrösta 
på medborgarkontoret
FÖRTIDSRÖSTNINGEN FÖR EU-valet 
har startat. Många väljer att förtidsrös-
ta på medborgarkontoret i Nödinge. 
Vid lunchtid, onsdagen den 27 maj, 
hade 233 personer röstat.

Säg vad du tycker
NU INFÖR ALE KOMMUN synpunkts-
hantering. Ni säger vad ni tycker om 
det vi gör – vi använder era åsikter för 
att ständigt bli bättre.

Synpunkter kan lämnas på olika 
sätt: på ale.se, till synpunkten@ale.se, 
på ett formulär som finns i alla verk-
samheter och på medborgarkontoret. 
Vill ni veta mer kontakta medborgar-
kontoret på tfn 0303 33 00 00 eller 
gå in på ale.se. Välkommen med dina 
synpunkter!

Avslutning för 
skolorna i Älvängen 
SÄRSKOLAN, ÄLVÄNGENSKOLAN,
Madenskolan, Aroseniusskolan. Äl-
vevi, 11 juni kl 09.00. 

I händelse av regn ordnas pro-
grammet på följande sätt: Maden-
skolans elever till smyrnakyrkan, 
Ävängenskolans elever i skolans 
gymnastikhall, Särskolans elever i 
sina klassrum, Aroseniusskolans nior 
i idrottshallen, övriga klasser i sina 
klassrum.  

Föräldrar som vill delta i avslut-
ningen med aroseniusskolans nior är 
välkomna till idrottshallen. 

Tyvärr är de övriga lokalerna för 
små för att rymma fler än eleverna. 
Välkomna önskar rektorerna. 

Du som söker bygglov
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
har för närvarande mycket att göra, 
det är roligt. Men, för att hinna 
handlägga ditt ärende, måste vi tyvärr, 
begränsa vår telefon- och besökstid. 

Vår telefontid kommer från och 
med 8 juni vara måndag, tisdag, tors-
dag och fredag kl 09.30–11.00. 

För besök hänvisar vi till vår 
besökstid på tisdagar kl 16.00–18.00. 
Om du inte kan komma då, boka tid 
med oss på 0303 33 05 98

Välkommen med din ansökan!

– DE KUNSKAPER MAN FÅR som deltidsbrandman har man fördelar av 
överallt, både i sitt vanliga jobb och i vardagen, säger Bosse som i vanliga fall 
arbetar som svetsare. Ibland händer det olyckor, att någon skär sig eller ska-
dar sig. Då kommer kunskaperna väl till användning. Många deltidsbrandmän 
blir även utsedda till skyddsombud på sina arbetsplatser.

Behöver bara ha en normal kondition
För att bli deltidsbrandman behöver man bara ha en normalt bra kondi-

tion. Att bo i närheten är också ett kriterium. Det ska ta max fyra–fem minu-
ter från att man får larmet till att man är ombytt och sitter i brandbilen. 

Som deltidsbrandman har man beredskap en vecka varje månad. De 
gånger man åker på utryckning får man ersättning av räddningstjänsten för 
förlorad arbetsinkomst eller så följer man det avtal man gjort med sin arbets-
givare, exempelvis genom att arbeta igen tiden. 

Tjänar i genomsnitt 60 000 kr per år
I genomsnitt tjänar en deltidsbrandman runt 60 000 kr per år innan skatt. 

Bli deltidsbrandman – du hittar anmälningsblanketten på ale.se. För mer
information, ring Ulf  Bredesen 0303 33 03 15.

Träffa brandmän och se våra brandbilar!
KOM TILL RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖPPNA HUS
Tid: Söndagen den 7 juni kl 11.00–13.00 Plats: I Surte träffar du oss på pen-
delparkeringen vid Glasbruksmuseet och i Nol finns vi på brandstationen. 

Alla barn får varsin målarbok och hjälm. I Surte har vi en rolig aktivitet 
för barnen. I Nol visar vi hur du släcker en brand i kläder.

William Holm och Bosse Svensson trivs med sina uppdrag som deltids-
brandmän.  Ale kommun söker fler deltidare.

deltidsbrandman
William Holm och Bosse Svensson är deltidsbrandmän i Ale kommun. 
     – Jag tycker om att kombinera mitt jobb på kontor med ett praktiskt 
arbete som deltidsbrandman, säger William. 
   – Det känns bra att göra något för samhället och att hjälpa männis-
kor, säger Bosse.

Besök en utställning
•  Metallkonst av Martti Risku på 

Repslagarmuseet i Älvängen, 10 juni 
till 30 augusti. Vernissage 10 juni kl 
18.00–19.00, fri entré. 

-
ugnar. Glasbruksmuseet 7 maj–7 juni.

Ale rehab stängt 9 juni
på grund av personalutbildning.

Kungörelse Preliminär röst-
räkning för Europaparlamentsvalet i 
Ale kommun. Valnämnden i Ale kom-
mun genomför preliminär rösträkning,  
”onsdagsräkning”, 10 juni kl 10.00, 
medborgarkontoret, Nödinge. Röst-
räkningen är offentlig.

Kommunfullmäktige
Tid och plats: Medborgarhuset i Ala-
fors, 15 juni kl 17.00
Ett urval av ärenden:
•  Uppföljningsrapport 2, 2009-04-30 

med helårsprognos 2009
•  Förändrad tidplan för beslut om 

budgetramar för 2010
•  Omdisponering av investeringsan-

slag för ny förskola i Nödinge
•   Ansökan från Alebacken om investe-

ringsbidrag för bygge av ny lift
•   Ansökan om investeringsanslag för 

datorer på Ale gymnasium
•  Tillkom. kostnader för Ale Arena
•   Förslag till revidering av reglemente 

och egenavgifter inom färdtjänsten i 
Ale kommun

•  Strukturstudie för Nödinge
•  Exploateringsavtal till detaljplan för 

Nödinge 4:78
•  Markpolitiskt prog. för Ale kommun
•  Svar på motion från: Boel Holgers-

son (c) om medborgarinflytande, 
Börje Ohlsson (sd) angående ny 
länsväg Skepplanda-Lödöse, från 
Åsa Kasimir Klemedtsson (mp), från 
Ingmarie Torstensson (v) och Willy 
Kölborg (s) om ökad HBT-kompe-
tens i Ale kommun, från Jan Skog 
(m), Rose-Marie Fihn (fp), från Sune 
Rydén (kd) och Roland Wall (c) om 
skolbibliotek och biblioteksplan

Föredragningslistan finns på 
medborgarkontoret och på ale.se. 
Ale-Kungälvs närradio direktsänder 
på 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet 
för allmänheten. 

Ale kommun söker dig, man eller kvinna, som vill bli


