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Sommartider på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge har följande 
öppettider 12 juni–16 augusti:
måndag 10.00–19.00
tisdag 10.00–15.00
onsdag 10.00–19.00
torsdag 10.00–15.00

Älvängens bibliotek har semester-
stängt 22 juni–31 juli. 

Skepplanda och Surte bibliotek 
har semesterstängt 29 juni–31 juli.

Var rädd om dig 
och andra 
IBLAND STÅR BILAR parkerade på 
trottoarer och gång- och cykelvägar. 
Att hålla gång- och cykelvägar fria 
från fordon är viktigt för din och för 
allas säkerhet och trygghet. 

Om bilar blockerar gång och 
cykelvägar så tvingas rullstolsburna, 
cyklister och andra ut i gatan. 

En olycka händer så lätt. Parkera 
din bil på parkeringsplatsen nästa 
gång istället.

Skolskjuts för 
grundskoleelever
ÄR DET AKTUELLT MED skolskjuts 
för ditt barn? De regler och riktlinjer 
som gäller kan du läsa om på 
ale.se. Där finns också blanketter 
för att göra ansökan. Du kan också 
läsa om möjligheten för elever, som 
inte får gratis busskort, att köpa ett 
till halva priset, för hela året eller för 
vintermånaderna december-mars. 

Nytt är att från och med höst-
terminen kan elev beviljas busskort 
för att gå på en annan skola inom 
kommunen än man egentligen tillhör.  
Detta gäller till exempel Ahlafors fria 
skola men även kommunens skolor.
För information, ring Axel Sager, 
skolskjutsansvarig, tfn 0303 33 03 92.

Skydda ditt hem 
GENOM ATT STARTA grannsamver-
kan så skyddar du ditt och dina gran-
nars hem. För att starta grannsamver-
kan i ditt bostadsområde, vänd dig till 
Ale kommuns brott- och säkerhets-
handläggare Charlott Klug, tfn 0303 
33 01 21 eller 0704 32 01 21.

Skydda ditt hem genom att be din 
granne att:
• ta in post och tidning dagligen
•  lägga sopor i soptunnan och ev 

ställa ut den för tömning.
• klippa gräsmattan, vattna blommor.
•  anteckna bilnummer på misstänkta 

bilar som kör runt i området.
• ställa bilen på uppfarten då och då.
• hänga tvätt på din tvättlina
• dra upp och ner persienner
•  tända och släcka lampor (alternativt 

ha en timer på lampor)

Så undersöker vi 
badplatserna i Ale
VARJE ÅR GENOMFÖR vi kontroller 
på våra kommunala badplatser i Ale. 
Detta för att garantera att vi kan ge 
dig en god bad- och vattenkvalitet.

Vi använder bland annat dykare 
som städar och kontrollerar sjöbott-
narna, vi tar vattenprover kontinuer-
ligt och vi städning med kontroll av 
säkerhetsutrustning dagligen under 
badsäsongen. 

Hjälp till dig som 
är kvinna och lever i en destruktiv 
relation. Krismottagning för kvinnor 
kan erbjuda dig rådgivande och stöd-
jande samtal hos kurator. Du kan vara 
anonym och samtalen är kostnadsfria. 
Ring 0303 37 12 47

Nytt i kollektivtrafiken
Den 14 juni ändras tidtabellerna för 
kollektivtrafiken. Tidtabellerna finns 
på bussarna och på vasttrafik.se.

Vi vill veta vad du tycker
DET ÄR VIKTIGT för oss att få veta vad du tycker om våra tjänster och 
vår service så att vi kan utveckla och förbättra oss. Hjälp oss att bli 
bättre genom att ge oss beröm, förbättringsförslag,  påpekanden eller 
klagomål.

LÄMNA DINA SYNPUNKTER genom att fylla i webbformuläret på ale.se, fylla 
i pappersformuläret som finns på biblioteken och på medborgarkontoret eller 
skicka e-post till synpunkten@ale.se. Självklart är du fortfarande välkommen 
att ringa eller besöka oss för att framföra dina synpunkter. 

VI LOVAR ATT undersöka alla synpunkter och inom kort återkoppla till dig, 
som så önskar, om vad som händer med synpunkten.

ALE KOMMUN STRÄVAR ständigt efter att förbättra verksamheten och ut-
veckla dialogen med dig som kommer i kontakt med vår verksamhet. Syn-
punktshanteringen är en stor och betydande del i det arbetet.

Kommunfullmäktige
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
möten i medborgarhuset i Alafors 
den 15 juni, 31 aug, 28 sep, 26 okt, 
30 nov, 14 dec. Närradion direkt-
sänder på 91,4 och 95,4 MHz. 

Nytt vid Hultasjön
UNDER MAJ MÅNAD har bryg-
gorna i Hultasjön bytts ut. Omklä-
deshusen är rivna efter brand och 
vandalisering. De kommer inte att 
byggas upp igen. 

Synpunkten


