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Från och med 2011-06-13 ändras 

telefontider för att nå handläggare

inom färdtjänsten i Ale kommun. 

Det rör givetvis inte bokning av 

färdtjänst för den som redan har 

rätt till färdtjänst. Beställning av 

resa sker som tidigare via Väst-

trafik på tfn 020 91 90 90. 

De nya telefontiderna gäller 

enbart frågor till kommunens 

färdtjänsthandläggare och som till 

exempel rör ansökan om färd-

tjänst. 

Följande telefontider kommer 

att gälla för att nå kommunens 

färdtjänsthandläggare: 

Måndag, kl 10.00–11.30

Onsdag, kl 10.00–11.30

Torsdag, kl 10.00–11.30

För mer information ring tfn 0303 

37 12 92 eller besök www.ale.se.

Förtydligande om 
nya telefontider  
för färdtjänst

Från och med vecka 26 till och 

med vecka 33 kommer Ale 

Rehabs mottagning hållas öppen 

vardagar från kl 08.00 till kl 16.00. 

Kontakta Ale Rehab på tfn 0303 

33 05 95.

Sommartider 
Ale rehabilitering

Högsäsong för vikingar

Detaljplan över rubricerat område 

har utarbetats och finns, för andra 

gången, utställd för granskning 

från och med den 1 juni till och 

med den 8 juli 2011. Detaljpla-

nen har tidigare varit föremål för 

samråd samt utställning. Planom-

rådet är cirka 50 hektar stort och 

ligger omedelbart sydväst om 

Starrkärrsvägen och i anslutning 

till Aroseniusskolan och Madenom-

rådet i Älvängen. 

Syftet med detaljplanen är att dels 

ge förutsättningar för uppförande 

av nya bostäder förlagda i såväl 

småhus som flerfamiljshus, dels att 

möjliggöra utbyggnad av erforder-

lig ny infrastruktur och service.

Förslag på detaljplan följer gäl-

lande översiktsplan för Ale kom-

mun. Delar av fastigheten Utby 4:5 

löses in för att genomföra planen. 

Se plankartan. Detaljplanen finns 

utställd för granskning under tiden 

den 1 juni till den 8 juli 2011 på 

följande plats:

Medborgarkontoret, Nödinge  

(Öppettider mån–tor kl 08.00–

16.00, fre kl 08.00–15.30)

Kommunhuset, Sektor samhälls-

byggnad, Alafors (Öppettider 

mån, ons, tor kl 08.00–16.30, tis kl 

8.00–18.00, fre kl 08.00–16.00)

Älvängens bibliotek (Öppet-

tider mån kl 10.00–16.30, ons kl 

14.00–19.00, tor kl 10.00–15.00)

Se även kommunens webbplats:

www.ale.se -> Bo och Bygga -> De-

taljplanering -> Pågående planer

Upplysningar om planförsla-

get lämnas av planarkitekt Erik 

Wikström tfn 0303 33 02 43, erik.

wikstrom@ale.se, och stadsarkitekt 

Måns Werner tfn 0303 33 03 22.

Eventuella synpunkter framförs 

skriftligt till Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun, 449 80 

Alafors, senast den 8 juli 2011. 

Den som inte framfört skriftliga 

synpunkter senast under utställ-

ningstiden kan förlora rätten att 

senare överklaga beslutet att anta 

planen.

Utställning för detaljplan 

för bostäder i Kronogården

Aktiviteter finns det gott om på Ale Vikingagård. Här kan man träffa vikingar, tova ull, kasta spjut, baka bröd, skjuta 
pilbåge och mycket mer.

FÖRLÄNGD UTSTÄLLNINGSTID

Under tio veckor i sommar,  från 

13 juni till 21 augusti, är all 

tågtrafik mellan Göteborg och 

Trollhättan respektive Vänersborg 

inställd. Västtrafik kör under tiden 

ersättningsbussar som har egen 

tidtabell med tätare turer och flera 

direktbussar. Bussarna kommer 

att finnas i direkt anslutning till 

tågstationerna i Älvängen, Troll-

hättan, Öxnered och Vänersborg. 

I Göteborg kommer bussarna att 

avgå från Kruthusgatan till öster 

om Nils Ericsonterminalen. Det 

kommer inte gå att betala kontant 

på bussarna. Välj en vanlig blå 

Västtrafikbuss om du reser med 

kontoladdning eftersom de har 

rätt biljettmaskiner.  

Tåg ersätts  
av buss i sommar 

Både H.G. Wells och Isaac Asimov 

drömde om tidsresor. Nu har 

deras dröm blivit verklighet. 

Men någon tidsmaskin behövs 

inte. För att färdas tillbaka till 

900-talet är det bara att bege sig 

till Häljered och Vikingagården.

De bräkande Gutefåren tittar 

nyfiket upp på besökarna som 

promenerar den plankförsedda 

gången upp mot Vikingagården 

i Häljered. Besökarna är klädda i 

vikingatida tunikor men i nutida 

jeans och fritidsskor. Personalen 

på Vikingagården tar under våren 

emot i genomsnitt en skolklass 

om dagen. Dagen till ära har en 

fjärdeklass från Skogomeskolan på 

Hisingen kommit för att leva som 

vikingar under några timmar.

– Vi har utvecklat ett skolpro-

gram som vi kör med där eleverna 

får låna vikingakläder, lära sig 

baka bröd över öppen eld, göra 

nyponsoppa och rensa fisk. Sedan 

får de prova lite hantverk, berättar 

Johannes Jägrud, platschef på Ale 

Vikingagård.

Inne i det stora gårdshuset sitter 

barnen från Skogomeskolan runt 

den ovala eldstaden och gräddar 

tunnbröd medan Gun-Britt Antons-

son – som arbetar på Ale Vikin-

gagård – berättar om hur råvaran 

korn får brödet att bli så där härligt 

bubbligt. Det dunkla ljuset från de 

levande ljusen och den angenäma 

doften av rök från eldstaden gör 

att man snabbt glömmer av den 

stressiga moderna världen utanför 

med mobiltelefoner, bilköer och 

allt vad det heter. Barnen delas in 

i grupper som turas om att gå till 

olika stationer. Allra stojigast verkar 

gruppen tjejer som fäktas med 

träsvärd och träsköldar ha. 

Vikingatida gästabud

Förutom skolklasser blir det allt 

vanligare att företag bokar in team 

building-träffar, möhippor eller 

gästabud på gården. Dessutom 

väljer årligen giftaslystna par att ha 

Vikingagården som vigselplats. 

Sen vår, sommar och tidig höst är 

definitivt Vikingagårdens högsä-

song och börjar med den årliga 

vikingamarknaden första helgen 

i maj - en tillställning som lockar 

till sig såväl hundratals utställande 

vikingar och besökande ”tidsre-

senärer”. Vanligtvis är gården bara 

tillgänglig efter bokning men 

under några veckor på somma-

ren är Vikingagården öppen för 

allmänheten. Mellan den 28 juni 

och 31 juli håller man öppet för 

turistbesök. Då kan man pröva på 

olika hantverk som till exempel att 

arbeta med läder, lera och ull eller 

fördriva tiden runt den alltid så 

populära täljkubben. 

Fler och fler får upp ögonen för 

Vikingagården, som ju faktiskt inte 

stod färdig förrän 2005, och Johan-

nes Jägrud hoppas att trenden ska 

hålla i sig.

– Folk blir mer och mer med-

vetna om att vi finns. Det är allt fler 

företag och eventbokningsbolag 

som hör av sig, säger han.

Gun-Britt Antonsson visar barnen hur man tillagade mat på vikingatiden. 
Resultatet blir sedan en välsmakande lunch.

Öppettider i sommar

Öppet för allmänheten 28 juni 

till 31 juli kl 10.00 till kl 17.00. 

Obs! Stängt på måndagar.

Inträde: 80 kronor.


