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Barn mellan 3 och 5 år har under grund-

skolans terminstider rätt till avgiftsfri 

allmän förskola 15 timmar per vecka (525 

timmar per år). Eftersom allmän förskola 

endast bedrivs under skolans läsår kom-

mer full avgift att tas ut för de perioder 

som ligger utanför läsårstiderna (skollov). 

Detta gäller från och med hösten 2011.

Torsdag 23 juni, dagen före Midsommar-

afton, är Skepplanda bibliotek öppet kl 

10.00–13.00. Biblioteken i Nödinge, Surte 

och Älvängen är öppna kl 10.00–15.00.

Ale bibliotek i Nödinge har öppet hela 

sommaren. Tiderna kan du se nedan. I 

Nödinge kan man också låna med åtta 

veckors lånetid. Barn och unga kan behålla 

böckerna hela sommarlovet. Biblioteken i 

Skepplanda och Surte har sommarstängt 

4 juli–7 augusti. Biblioteket i Älvängen 

har sommarstängt 27 juni–7 augusti. På 

bibliotek med sommarstängning gäller nu 

sommarlånetid till början av september. 

Sommaröppet Ale bibliotek, Nödinge, 17 

juni–21 augusti.

Måndag: kl 10.00–19.00

Tisdag: kl 10.00–15.00

Onsdag: kl 10.00–19.00

Torsdag: kl 10.00–15.00

Fredag–söndag: stängt

Låna en bok över sommaren!

Anpassning till lagen om 
allmän förskola för barn

Besök sker under juli och augusti enbart 

enligt överenskommelse.

Med vänlig hälsning

Eva Schiller

Överförmyndarenheten

0303- 33 02 68

Information från  
överförmyndarenheten 

Sommartider på medborgarkontoret
På midsommarafton håller medborgar-

kontoret i Nödinge stängt. Dagen innan, 

torsdag 23 juni, stänger kontoret kl 13.00. 

Under hela juli håller Medborgarkontoret 

öppet mån–tors kl 08.00–16.00, fre kl 

08.00–15.30. 

Glad midsommar!

BanaVäg i Väst

Informationsmöte, byggstart 
på deletappen Alvhem–Kärra
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte 
om på gående och kommande arbeten på den 
12 kilometer långa utbyggnaden av E45 mellan 
Alvhem och Kärra.

Fokus på utbyggnaden mellan Alvhem och 
Tingberg  
Tisdag 28 juni klockan 19.00  
i Alvhem IK:s klubblokal. 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 

långsiktig planering av det  samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

bröllops
fotografering

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

ALAFORS. Den 1 sep-
tember utvecklas Ale 
Elförenings verksamhet 
till att omfatta även 
elhandel.

I förra veckan teckna-
des ett avtal med EGL 
om samarbete inom 
elhandel.

– EGL:s kunskap om 
elmarknadens förut-
sättningar tillsammans 
med vår egen kunskap 
och erfarenhet bildar en 
stabil plattform att stå 
på och vidareutveckla, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El.

Avtalet som är tecknat omfat-
tar ett samarbete inom port-
följförvaltning och fysisk 
elleverans. Samarbetet inne-
bär att Ale El på ett effektivt 
sätt kan samordna sina inköp 
på elbörsen via EGL.

– Att EGL inte är en aktör 
på slutkundsmarknaden utan 
att deras affärsidé istället är 
att fokusera på lokala elbo-
lag betyder mycket. Ale El 
får även tillgång till EGL:s 
gedigna organisation och 
prissättningsverktyg EGL 
Price samt EGL:s nordiska 
och europeiska marknads-

Ale El har tecknat energiavtal
– Inleder samarbete med EGL

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt, vd Ale Elförening.

FAKTA EGL
EGL Sverige, ett dotterbolag till EGL 
Nordic sedan 2005, bildades 1992 
och var en av de första aktörerna på 
Nord Pool. Bolaget är specialiserat 
på tjänster och produkter anpassade 
till elhandelsbolag, energiintensiva 
industrier och producenter.
EGL-koncernen är ett europeiskt tra-
dingbolag med egna produktionstill-

gångar, inte minst inom vattenkraf-
tområdet. EGL arbetar med trading 
inom el, gas och energirelaterade 
finansiella produkter och är börsno-
terat i Schweiz. Utöver huvudkon-
toret, som ligger i Dietikon, har EGL 
också dotterbolag i drygt 20 europe-
iska länder.

analyser, vilket har stort 
värde vid elinköp på elbör-
sen, säger Stefan Brandt.

– Genom samarbetet med 
EGL får vi de bästa förutsätt-
ningarna att handla el på ett 
effektivt sätt. Det är till gagn 

för våra kunder, avslutar 
Stefan Brandt.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


