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December

Välkommen till 

ÖPPET 
HUS på 

Ale Gymnasium

29-30 
NOVEMBER 
kl 18-21 och 

14 
JANUARI 

kl 10-14

Kontakt: 0303 33 00 69 

alegymnasium.se

Vårdnadsbidrag
Utbildningsnämnden beslutade den 9 november att från den 1 december införa  vårdnadsbidrag i Ale kommun. 

Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa ökad valfrihet. Vårdnadshavare med barn som fyllt 1 år men inte 3 år 

kan ansöka om vårdnadsbidrag hos sektor utbildning, kultur och fritid. Ansökan kan göras från den 1 december 

och bidraget börjar utbetalas tidigast i januari.

 

Ansökningsblankett kommer att fi nnas på Ale kommuns webbplats från den 1 december.

Renhållningen meddelar
Måndag den 5 december 

börjar ÅVC-kortet att gälla.

Med kortet har varje hushåll rätt till 10 avgiftsfria besök om året på 

Ale kommuns återvinningscentral Sörmossen i Bohus.

Man håller ÅVC-kortet framför kortläsaren, bommarna öppnas till 

återvinningscentralen, och besöket registreras.

Du som fortfarande inte har fått det nya kortet kan den 5 december med 

hjälp av personal på plats fylla i ”Ansökan om ÅVC-kort”. Det nya kortet 

skickas därefter till din hemadress, med besöket registrerat på det nya 

kortet.

Den som inte har eget renhållningsabonnemang (t ex den som bor i  

hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet) kan själv ansöka om eget ÅVC-

kort med en blankett på kommunens hemsida:

http://ale.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/

atervinningscentral-sormossen/atervinningskort.html

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 

Torsdag kl 17.00-21.00 

Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 

endast för 16 år och äldre)

Lördag kl 11.00-15.00

Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 

Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 

Pris 450:- 15ggr.

Måndagar och fredagar 

kl 15.30-17.30

Märkestagning:

Onsdagar kl 15.00-17.00. 

Pris 250 kr.

Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):

Onsdagar kl 20.00-21.00

Torsdagar kl 16.00-17.00

Pris badavgift + 15 kr

Normal vattentemperatur 26-27ºC

Torsdagar varmbad 33-34ºC

Massage
Massör Arto Lassuri, Bohus 

Massagekonsult

Torsdagar (andra dagar/tider enl 

överenskommelse)

Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30

Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 

Pris 500 kr för 10 ggr

KONSERT I JULETID

Evan Svenssons trio med solister Svante 
Thuresson och Hannah Svensson.

Som traditionen bjuder blir det en konsert i juletid. Ale kommuns 

kulturstipendie utdelas och även Vakna fondens stipendie. 

Biljetter 150 kr. I pausen serveras fi ka. Varmt välkomna.

>>Torsdag 1 december kl 19.00 

Teatern Ale gymnasium

UTSTÄLLNINGAR PÅ 
SKEPPLANDA BIBLIOTEK

Miniutställning av Göta Älvdalskonstnärerna 

pågår till  14 december.

Agneta Gustavsson, Hålanda, ställer ut keramik i stengods med 

änglar som tema till 22 december.

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 

12 december 2011 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.

OBS! NY TID. SAMMANTRÄDET BÖRJAR KL 17.00

Bland punkterna märks följande:

• Framställan om ställningstagande beträff ande förvärv av utestående 

aktier i Stenungsunds Renhållnings AB

• Framställan om ställningstagande beträff ande planerad fusion inom 

Renovakoncernen

• Taxor och avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa 

receptfria läkemedel

• Renhållningstaxa 2012

• Motion från Börje Ohlsson (-) om busstrafi ken i Bohus och Surte

• Upplåtelse av kommunal mark vid Göta älv för 

kompensationsåtgärder

  

Föredragningslistan fi nns hos Ale kommun,0303-330 000 och på ale.se. 

Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige


