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Du som är förälder
Du som vill lära mer om ditt 
föräldraskap inbjuds till studie-
cirkeln Familjeverkstan. 

Innehållet bygger på aktuell 
forskning om barn 3–12 år. Kursen 
riktar sig till alla föräldrar och 
omfattar nio träffar á 2–3 timmar. 
Diskussionerna utgår från korta 
dramatiserade dokumentärfilmer. 
Varje träff har ett eget tema.

Avgiften subventioneras av 
kommunen och du betalar 100 
kronor. Vi hoppas kunna driva 
cirklar i hela Ale kommun under 
våren och startar så snart som 
grupperna blir tillräckligt stora. 
Ange i din anmälan vilken ort som 
passar dig bäst. 

Anmäl dig till Studieförbundet 
Vuxenskolan i Ale, 0303 74 85 02, 
ale@sv.se eller till Birgitta Fredén, 
birgitta.freden@ale.se, tfn 
0704 32 07 11.

Öppet hus på 
Ale gymnasium 
Den 16 januari har Ale gymna-
sium öppet hus för alla elever i 
årskurs nio och  föräldrar!

Mellan kl10.00–14.00 kan du 
vandra runt i huset och prata 
med lärare och elever från de 
olika programmen. Nyheter bland 
programmen är: 

-
aprogrammet, 

teaterproduktion och 
-

vecklingsprogrammet. 
Läs mer på alegymansium.ale.se

Tack alla ni...
...VA-kunder som tog sig tid och 
svarade på vår VA-enkät. 

Resultatet visar att de flesta 

när det berör dem personligen 

akuta läckor ska visas på Ale 
kommuns hemsida så tidigt som 
möjligt och att informationen 
ska uppdateras mer än vad som 
görs idag.

bra men är missnöjda med vat-
tentrycket.  

snabbt men att det är svårt att 
komma i kontakt med personal 
vid driftstörning.

att hitta när akuta problem 
uppstår. 

Vi kommer att omarbeta vår rutin 
för information vid akuta läckor. 
Vill du veta mer om dina rättig-
heter och skyldigheter så finns 
broschyren ”Vatten och avlopp” 
(ABVA) i Medborgarkontoret vid 
Ale torg.
VA-enheten/Tekniska förvaltningen

Busskort till 
ungdomar i Ale
Ungdomar som är bosatta i Ale 
kommun ska få ett busskort som 
gäller på fritiden inom kommu-
nen. Kortet ges till ungdomar som 
går i åk 7 till 9 i grundskoaln och 
på Ale gymnasium. Kortet gäller 
under vårterminen mellan tiderna 
16.00–22.00  på vardagar och kl 
04.00–22.00 på helger. Mer infor-
mation får du på din skola eller på 
medborgarkontoret. 

Fyrverkerier i Ale
Har du tänkt skjuta raketer vid 
nyårsfirandet? Det finns nya 
regler att förhålla sig till.
Före kl 19.00 på nyårsafton och 
efter kl 01.00 på nyårsdagen är det 
förbjudet att använda fyrverkerier 
i Ale kommun. Användandet får 
alltså endast förekomma mellan 
19.00–01.00.

Vattentaxan höjs
Kommunfullmäktige beslutade 
2009-10-14 att höja taxan för VA 
from 2010-01-01.

Höjning på fasta brukningstaxa 
med 75 kr/år (inkl moms) och 
på rörlig brukningstaxa med 1 
kr/m3 (inkl moms).
Höjning på anläggningsavgiften 
med 4 000 kr/år (inkl moms)

Håll liv i kärleken
Våren 2010 startar familjeråd-
givningen i Ale/Kungälv en kurs 
som handlar om varaktig kärlek. 

Kursen (PREP) ger verktyg för 
varaktig kärlek och du får praktisk 
hjälp att förebygga och hantera 
de problem som ibland uppstår i 
relationer. Kursen är uppdelad på 
fem tillfällen med start mån 25 jan 
kl 17.30–20.00.

Kursledare är familjerådgivare 
Kerstin Berfenhag och Majsan 
Malmvall.

Kostnad är 1 500 kr/par. Fika 
ingår, lunch på egen hand på fre-
dagen. Anmälan sker till Kungälv/
Ale familjerådgivning, på tfn 
0303 23 91 00, senast den 11 jan.

Tack till alla  
frivilligarbetare
Klockareängen vill tacka alla 
engagerade frivilligarbetare för 
all glädje, engagemang och skratt 
under 2009. Vi ser fram mot 2010 
och hoppas på ett lika fantastiskt 
år tillsammans.
Suzanne med personal

Sophämtning och återvinning under jul- och nyårshelgerna

DET BYGGS NY järnväg och fyrfältsväg i Ale. Ingen kan undgå att se 
detta och vi är nu ungefär halvvägs genom projektet. Visst är det stökigt 
på sina håll under byggtiden men allra mest är det mycket glädjande att 
se det nya växa fram. Ale får en helt ny tillgänglighet när fem pendeltåg-
stationer står klara i slutet av år 2012 och vi får en mycket säkrare och 
bättre trafikmiljö. Den nya infrastrukturen skapar många nya möjligheter 
för Ale. Vi arbetar brett och långsiktigt för att ta vara på dem och vi kom-
mer att se positiva effekter redan under 2010.

ALE VÄXER OCH FLER invånare ger förutsättningar för bättre service till 
alla Alebor. Samtidigt har lågkonjunkturen och den ökade arbetslösheten 
drabbat alltför många Alebor. Det är en viktig uppgift för alla goda krafter 
i företag som vill växa och i samhället i övrigt att samarbeta så att vi ut-
vecklar många nya idéer och skapar förutsättningar för nya jobb.

ALE KOMMUNS organisation är till för Ales invånare. Vi arbetar på många 
olika sätt för att utveckla vår service och vår tillgänglighet. Det ska märkas 
att vi är en kommun med höga ambitioner som driver utveckling med 
utgångspunkt i de tre grundvärden som är  basen för vårt arbete; nära, 
nytänkande och naturligt.

VI VILL ÖNSKA alla Ales invånare och kommunens förtroendevalda och 
anställda en riktigt

God jul och ett gott nytt 2010!

Jarl Karlsson   Stig Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
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önskar Ale kommun

SÖRMOSSEN
Återvinningscentralen är stängd 
under julafton, juldagen och 
annandag jul samt nyårsafton 
och nyårsdagen. Annars har 
vi öppet som vanligt varda-
gar kl 07.00–15.45 tisdagar 
07.00–20.00 samt lördagar 
09.00–16.00.

OBS! Glöm inte att ta med det 
röda besökskortet 

SOPHÄMTNING
När helgdagar infaller på vanliga 
veckodagar kan sophämtningen 
behöva flyttas framåt eller bakåt 
i tiden. För att vara på den säkra 
sidan bör ni som har kärl, ställa 
ut dessa två dagar före ordinarie 
hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen 
skotta och sanda hela vägen fram 
till soptunnan. Tänk på att det är 
vår arbetsplats.

ÅTERVINNING
Om vi ska hinna med att ta hand 
om allt återvinningsbart material 
som uppkommer under julen, 
vill vi gärna att ni som kan väntar 
till efter nyår innan ni besöker 
återvinningen.

Tänk på att julklappspapper 
och kartonger är återvinningsbara 
pappersförpackningar som kan 
lämnas på återvinningsplatsen. 
Frigolit och mjuka plastförpack-

ningar kan man numera lämna på 
återvinningsplatsen tillsammans 
med hårda plastförpackningar.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 
Renhållningen


