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Skolskjuts för 
grundskoleelever
ÄR DET AKTUELLT MED skolskjuts 
för ditt barn? De regler och riktlin-
jer 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 vintermå-
naderna 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 mer information, ring Axel 
Sager, skolskjutsansvarig, på tfn 0303 
33 03 92.

Skydda ditt hem 
GENOM ATT STARTA grannsamver-
kan så skyddar du ditt och dina 
grannars hem. 

För att starta grannsamverkan i ditt 
bostadsområde, vänd dig till Charlott 
Klug, brott- och säkerhetshandläg-
gare, tfn 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.
•  anteckna bilnummer på misstänkta 

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

ha en timer på lampor)

Vi vill veta vad du tycker
HJÄLP ALE KOMMUN ATT BLI 
BÄTTRE GENOM att ge oss beröm, 
förbättringsförslag, påpekanden eller 
klagomål. Fyll i webbformuläret på 
ale.se, pappersformuläret som finns 
på biblioteken och på medborgarkon-
toret eller skicka e-post till 
synpunkten@ale.se. 

Vi lovar att undersöka din syn-
punkt och inom kort återkoppla till 
dig. Välkommen att tycka till om oss!

Jourfamiljehem sökes
VI SÖKER FAMILJER som kan vara 
kontrakterade familjehem för 
jourplacering av barn och ungdo-
mar i avvaktan på andra insatser. 

Som familj måste ni vara tillgängliga 
och ha möjlighet att ta emot barn 
med kort varsel.

De barn och ungdomar som pla-
ceras akut av socialtjänsten är påver-
kade av situationen och i behov av 
vuxna som är stabila och engagerade i 
sin omvårdnad om dem.

Vi söker även familjehem och 
kontaktfamiljer, i synnerhet familjer 
utan djur för barn som är allergiker. 
Ni kommer att erbjudas utbildning 
och handledning kontinuerligt. Ni får 
ersättning för er insats. Låter detta 
som något för er familj?

Vill ni veta mer, ring våra familje-
hemssekreterare: Siw Hagen tfn 0737 
73 11 46, Linda Karlsson tfn på 0704 
32 03 81 och Christina Andersson tfn 
0704 32 03 70.

Hjälp till dig, kvinna, 
SOM LEVER I EN DESTRUKTIV RE-
LATION. 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

Kommunfullmäktige
VÄLKOMMEN TILL kommunfullmäkti-
ges möten i medborgarhuset i Alafors 
den 31 aug, 28 sep, 26 okt, 30 nov, 14 
dec. Närradion direktsänder på 91,4 
och 95,4 MHz. 

BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

Testa bågskytte på Ale Vikingagård, öppet från och med 23 juni.

Kom till Ale Vikingagård!
TISDAGEN DEN 23 JUNI ÖPPNAR ALE VIKINGAGÅRD. Hos oss får du 
uppleva hur det var att leva som viking. Prova din skicklighet i bågskytte, 
testa din pricksäkerhet i yxkastning och mät din styrka i stockstötning och 
dragkamp. 

LÄR DIG ATT TÄLJA med kniv och yxa, gör dina egna smycke och baka 
vikingatida bröd. Ta en fika i vårt trevliga café och titta in i vår spännande 
vikingashop. 

VI FINNS I HÄLJERED och har öppet mellan den 23 juni–16 augusti, tis–sön, 
kl 10.00–17.00, samt helgerna den 22–23 och 29–30 aug. Ring oss på tfn 
0303 33 06 21. Läs mer på ale.se

Sommarutställning på Glasbruksmuseet
Finspel, fulspel eller fuskspel? Kom till Glasbruksmuseet i sommar och se en 
utställning om spelandet genom tiderna. Vi har öppet 22 juni–16 aug, ons–sön kl 
11.00–17.00. Stängt midsommarhelgen 19–21 juni.

Tyck till om Ale kommun


