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PÅ GÅNG I ALE
ÅRETS SKRIVTÄVLING  

AVGJORD!

Varmt välkommen till prisutdel-

ning, med musik och något gott 

att äta.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Biblioteken, Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening.
>>Skepplanda bibliotek, tors-

dag 28 april kl 19.00.

PARFYMEN  

– EN MÖRDARES HISTORIA 

Parfymen spelas av teater 

treorna från Ale gymnasium. 

Föreställningen spelas i C-huset 

30 april kl 18.00, 3 maj kl 19.00, 6 

maj kl 19.00, 7 maj kl 18.00. Bil-

jett betalas kontant på plats men 

bör förbokas. 40 kr student och 

80 kr vuxen. Biljetter bokas via 

tfn 0704 32 06 17 (helst via sms 

men det går bra att ringa).  Ange 

för- och efternamn och telefon-

nummer så skriver vi upp dig på 

bokningslistan.

Är du bekymrad över din eller 

någon anhörigs alkoholdrickande 

eller droganvändande? Då kan du 

vända dig till en kurator med lång 

erfarenhet av arbete med dessa 

frågor. Öppen telefonmottagning 

måndag–torsdag kl 13.00–14.00. 

Tfn 0303 37 12 84. Kort väntetid 

för personligt besök. Du kan vara 

anonym. Besöksadress till vuxen-

enheten på individ-och familje-

kontoret: Brattåsstigen 6 i Surte.

Är du orolig?

Ale kommun söker ny äldre-

omsorgschef. Är det du? I så fall är 

du positiv och utvecklingsinriktad. 

Du är bra på att hjälpa andra att 

göra ett bra jobb. Dessutom är det 

viktigt att du har erfarenhet av att 

styra och leda arbete inom kom-

munal äldreomsorg på verksam-

hetschefsnivå. Läs mer på www.

ale.se/ledigajobb.

Vill du leda vår 

äldreomsorg?

Välkommen till öppet hus

för introduktionsprogrammen

på Ale gymnasium!

Du, som vårdnadshavare, är 

tillsammans med din ungdom 

välkommen till introduktionspro-

grammen på Ale gymnasium.  Ni 

träffar personal som arbetar på 

programmen och får information 

om programmens olika möjlighe-

ter samt en möjlighet att ställa de 

frågor ni har. Introduktionspro-

grammen är för de ungdomar som 

saknar behörighet till det natio-

nella program de önskar söka. På 

introduktionsprogrammen erbjuds 

studier som syftar till behörighet 

till nationellt program. Men också 

utbildning som förbereder ung-

domar för annan utbildning eller 

arbetsmarknaden.

Tid:  Onsdagen den 4 maj, mel-

lan kl 18.30–20.00 och onsdagen 

den 11 maj mellan kl 18.30–20.00.

Tfn 0303 33 09 33 alternativt 

0704 32 09 33.

Öppet hus för  
introduktionsprogrammen

I runda slängar bor 27 000 män-

niskor i Ale. Var och en slänger  i 

genomsnitt ett kilo sopor om 

dagen. 

Varje morgon före klockan sju mull-

rar renhållningens sex sopbilar ut 

från garaget i Älvängen. När arbets-

dagen tar slut åtta timmar senare 

har bilarna fyllts med i genomsnitt 

27 ton sopor från Alebornas hus-

håll. Jobbet görs av åtta renhåll-

ningsarbetare, som över hela 

kommunen samlar upp innehållet 

i säckar och kärl. Soporna töms på 

en omlastningsstation i Kungälv 

innan de slutligen förvandlas till 

fjärrvärme i Renovas förbrännings-

anläggning i Sävenäs.

– Jag har jobbat här i snart 30 år, 

säger Ove Aronsson, renhållnings-

arbetare. Det är fritt och jag får 

jobba ute. Och varenda Alebo be-

höver mig och mina kompisar. Tänk 

om vi en dag inte skulle komma 

och hämta deras sopor!

Oves arbetskamrat Jarmo Pauna 

håller med: 

– Vi lägger upp jobbet som det 

passar oss och kunderna bäst. 

Arbetsmiljön är aldrig densamma. 

Och vi behövs verkligen. Sämst är 

förstås vintern när vi får dra kärl 

och kärror över snö och isvallar. 

Det är tungt och sliter hårt på rygg 

och leder. Och man kan skada 

sig på glas och knivar som läggs i 

säckarna. En gång hade någon lagt 

i ett bilbatteri!

Renhållningen hämtar Ales hus-

hållssopor men gör också mycket 

annat. På Sörmossen i Bohus ligger 

kommunens återvinningscentral. 

Där arbetar två man med att ta 

emot allt sådant som inte får läg-

gas i hushållssoporna eller lämnas 

på någon av de 22 återvinnings-

stationerna. Tippen sa man förr, 

men numera ”tippas” ingenting på 

Sörmossen. Allt sorteras och fraktas 

vidare för återvinning. Plasten blir 

till exempel kofångare och instru-

mentbrädor till Volvo och Saab. All 

metall återanvänds i produktionen 

av nya saker. Pappret blir nytt 

papper.

Hushållsavfall

Aleborna kan göra sig av med 

avfall på tre sätt; Möbler, kylskåp, 

elektronik och större saker ska 

lämnas på Sörmossen. Hushålls-

avfallet kan återvinnas till största 

delen, om det sorteras på återvin-

ningsstationerna. Det som återstår 

är de hushållssopor som sopbilarna 

hämtar i kärl eller säck där hemma. 

Man kan få hämtning var 14:e dag 

– till en lägre taxa – men då måste 

man skaffa kompost och själv ta 

hand om matrester och annat som 

kan multna till jord. Då minskar 

man sopornas vikt till ett minimum. 

Men fungerar systemet bra då?

– Ja, i stort. Det är egentligen 

bara återvinningsstationerna som 

är ett elände. Och det är inte vi 

som ska sköta dem, det ska FTI, 

Förpacknings- och tidningsinsam-

lingen, förklarar Ove Aronsson. 

Men ofta är det överfullt i conta-

inrarna, och då hamnar plast och 

papper och plåt på marken i stället.

–Och på återvinningsplatserna 

ska ju bara lämnas förpackningar 

och tidningar, men det missbrukas 

grovt. Vi har två bilar och tre man 

som bara städar återvinningsstatio-

ner. Varje dag! Folk lämnar gamla 

spisar, möbler och däck på fälg och 

allt möjligt där. Och hushållssopor 

i plastbingen. Det kostar mycket 

pengar för aleborna att vissa grisar 

ner på det viset, fyller Jarmo Pauna i.

Taxefinansierat

Samtidigt är resurserna för sophan-

teringen inte oändliga. Lars-Olof 

Segerdahl som är renhållningschef 

i kommunen förklarar att inte en 

enda skattekrona används till 

verksamheten.

– Allt baseras på de taxor som 

hushåll och företag betalar. Vi 

effektiviserar och jagar kostnader 

överallt. Det är sorgligt att så stora 

resurser krävs för återvinningssta-

tionerna. Vi får en viss ersättning 

från Förpacknings- och Tidningsin-

samlingen, FTI, för att städa, men 

den räcker inte på långa vägar. 

Och hushållssopor är vårt ansvar. 

Lämnar invånarna sopor lite här 

och där så måste vi avsätta resurser 

därefter. Så länge några missköter 

det kommer Aleborna inte undan 

den kostnaden. Vi måste hjälpas åt 

mycket mer för att hejda ned-

skräpningsvågen, sammanfattar 

Lars-Olof Segerdahl.

Så återvinns dina sopor
Ove Aronsson och Jarmo Pauna tar hand om dina sopor.

Känner du någon som borde upp-

märksammas? Ett gott föredöme 

är ett stipendium som delas ut för 

att uppmärksamma personer som 

är goda föredömen i Ale kommun.

Stipendiet delas ut till personer 

under 25 år eller ideella organisa-

tioner som arbetar med barn- och 

ungdomsfrågor. Ta chansen att 

nominera din kandidat innan 

nomineringstiden är ute. Senast 

15 maj måste kommunen få ditt 

förslag. Nomineringen görs på 

www.ale.se.

Ett gott föredöme
Från och med 2011 gäller nya 

regler för betalning av arvoden till 

god man. Nu ska huvudmannen 

– personen som får hjälp av god 

man – betala arvodet direkt till 

ställföreträdaren, det vill säga den 

gode mannen. Kommunen kom-

mer med andra ord inte betala ut 

arvodet såvida det inte finns ett 

beslut att kommunen slutgiltigt 

ska stå för det. Är du osäker på 

hur du ska deklarera arvodet? 

Kontakta Skatteverket på tfn 0771 

56 75 67.

Nya arvodesregler


