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Kommunfullmäktige 
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
möten i medborgarhuset den 28 sep, 
26 okt, 30 nov, 14 dec.

Välkommen till 
familjeverkstan
UTVECKLA DITT FÖRÄLDRASKAP
Familjeverkstan omfattar nio träffar 
á 2–3 timmar och riktar sig till alla 
föräldrar. Innehållet bygger på aktuell 
forskning om barn 3–12 år. 

Diskussionerna utgår från korta 
dramatiserade dokumentärfilmer. 
Varje träff  har ett tema: umgänge och 
lek, uppmuntran, rutiner och förbere-
delser, belöningar, välja strider, sätta 
gränser, rädsla, jämställdhet.

Läs mer om pris, kurstart och hur 
du anmäler dig på ale.se.

Släktforskarhjälp
Söker du dina rötter – vi hjälper dig. 
Tid: Lör den 5 sep kl 10.30-13.00
Plats: Biblioteket Nödinge
Arrangör Ale släktforskare

Vi blir tydligare med 
servicedeklarationer
Från den 1 september 2009 har Ale kommun servicedeklarationer för 
flera av kommunens verksamheter. Deklarationerna tydliggör vad du 
som medborgare kan kräva av oss på olika områden och vilka krav och 
förväntningar vi kan ställa på dig. 

Deklarationerna har kommit till för att underlätta kontakten mellan medborgarna 
och Ale kommun. Kommuninvånarna får en tydligare bild av vilken service de 
kan förvänta sig för skattepengarna. 

Medborgarnas åsikter är viktiga
Medborgarnas åsikter om och förväntningar på den kommunala servicen har haft 
stor betydelse när deklarationerna har utformats. Representanter för allmänheten 
har kunnat framföra sina åsikter om kommunens service i olika fokusgrupper. 
Innehållet i deklarationerna har också anpassats till de mål och de ekonomiska 
ramar som gäller för respektive verksamhet. 

Du som medborgare får större delaktighet
Deklarationerna kopplas ihop med ett system för att hantera klagomål och syn-
punkter. På så vis blir det lättare att rätta till fel och analysera brister i verksam-
heten. Det stärker vårt kvalitetsarbete och gör att du som medborgare får större 
delaktighet och inflytande över de tjänster vi erbjuder. 

Vi har deklarationer för 
Bygglov 
Enskilda avlopp 
Förköp 
Förskola 
Försörjningsstöd 
Gruppbostad enligt LSS 

Läs om vad deklarationerna innebär
Du kan läsa om deklarationerna på ale.se eller hämta våra informationsfoldrar på 
medborgarkontoret i Nödinge.

Lämna synpunkter!
Deklarationerna är levande dokument som ska utvärderas och ändras när det 
behövs. Genom att förmedla dina synpunkter på vår service kan du hjälpa till att 
utveckla och förbättra innehållet i deklarationerna. Lämna dina synpunkter via 
webbformuläret som du hittar på ale.se eller maila till synpunkten@ale.se.
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Gymnasiet
Lokaluthyrning 
Serveringstillstånd 
Simhallen
Särskilt boende 
Överförmyndarnämnden

Skymmande och 
hindrande växtlighet
För att förbättra sikten ur tra-
fiksäkerhetssynpunkt och öka 
framkomligheten ber vi dig att 
beskära träd, häckar, buskar etc. 
enligt figurerna bredvid.

För dig som har tomt intill gatan
Häckar och buskar bör växa inom 
eget tomtområde. Om du ändå har 
träd eller buskar som sträcker sig ut 
över gata, gång- eller cykelbana ska du 
se till att det finns fri höjd för trafi-
kanterna. Den fria höjden som krävs 
är: över gångbana - minst 2,5m, över 
cykelväg - minst 3,2, över körbana - 
minst 4,6m

För dig som har hörntomt
För trafiksäkerheten krävs god sikt i 
korsningar. Därför ska du se till att 
växter och andra hinder inte är högre 
än 70 cm inom en sikt-triangel som 
sträcker sig minst 10 meter åt vardera 
håll.

För information ring Sara Johans-
son, trafikingenjör, tfn 0303 33 03 20

Stöd till dig som 
är anhörig
DU SOM HAR EN dement förälder – 
nu erbjuder vi stöd till dig i form av 
grupper för vuxna barn. Vi träffas 
cirka en gång i månaden, fyra till fem 
tillfällen, för att dela med oss av tan-
kar och funderingar.

DU SOM ÄR MAKE, maka eller sambo 
till en anhörig – vi har grupper där 
fler är välkomna. Vi startar en helt ny 
grupp i Nödinge under hösten.

ALE KOMMUN ERBJUDER stöd till 
anhöriga som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller stöder en 
närstående med funktionshinder. Be-
höver du stöd eller vill veta mer, ring 
anhörigkonsulent Ann-Marie Thun-
berg, 0303 37 12 54, 0737 73 12 54.

Du som stödjer en anhörig, kontakta 
anhörigkonsulenten i Ale kommun

Ale kommun har tagit fram servicedeklarationer som beskriver vad du som 
medborgare kan förvänta dig av en specifik tjänst eller service, när det till 
exempel gäller förskolan.


