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Kommunlednings-
sekreterare
Sektor kommunstyrelsen söker en 

kommunledningssekreterare till administrativa 

avdelningen.
 

Läs mer på www.ale.se/Lediga jobb

Gott Jul & 
Gott nytt år 
till alla som förgyller vardagen 

på Klockareängen!
 

Tack för året 2011 till alla er 

engagerade frivilligarbetare 

för ännu ett år med glädje, 

engagemang och skratt. Vi ser 

fram mot 2012 och hoppas 

på ytterligare ett fantastiskt år 

tillsammans.
 

Önskar Suzanne med personal

Var gör du av 
med fettet efter 
julskinkekoket? 
Om du häller fettet i vasken eller 

toaletten kan det orsaka stopp! 

Det kan bli en både dyr och 

otrevlig historia när du istället 

kan ha roligt. Låt fettet stelna och 

släng det sedan på komposten. 

Du kan även hälla av fettet i en 

mjölkförpackning och slänga det i 

hushållssoporna.Julpyssel 
- Blåklockans traditionella 
pepparkakshustillverkning!
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Barnen är delaktiga genom hela 

processen, från det att vi tillsammans 

bakar pepparkaksdegen till att de 

färdigställer sina egna hus med allt 

vad det innebär.

Det är så fantastiskt att få vara med 

var och ett av barnen, man får ägna 

sig helt och fullt åt ett barn i taget 

genom hela pepparkakshustillverk-

ningen, det är en mysig och givande 

tid, det är kvalitetstid!

Ni skulle alla haft möjlighet att se 

barnens stolthet och glädje då de får 

ta med sig sitt hus hem!

Barnen på Blåklockan är fantastiska!

Dorte, Pakhshan och Lena på 

Vitklövergatansföskola avdelning 

Blåklockan

Renhållningen informerar        

inför Jul och Nyår samt 

Trettondedagshelgen

Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd: 

Julafton, Juldagen och Annandag jul

Nyårsafton och Nyårsdagen.

Trettondedagen

Annars har vi öppet som vanligt vardagar 07.00-15.45 

tisdagar 07.00-20.00 samt lördagar 09.00-16.00 

Ta med återvinningskortet! 

Bom- och kortsystemet är nu i drift. Om du saknar kort, kontakta perso-

nalen så öppnar de bommen och du får fylla i en ansökan om kort samt 

lämna ditt avfall. 

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 dagen före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen skotta och sanda hela vägen

fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

Nya egenavgifter för färdtjänst  
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. Avgiften är kopplad till Västtrafiks baspriser och följer de 

ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller fr. o. m. 2012-01-08 inom Ale kommun och till angränsande kommuner inom färd-

tjänstområdet.

Ale bibliotek, Nödinge

Fredag 23 december 10 - 15 

Tisdag 27 december 10 - 19 

Onsdag 28 december 10 - 19 

Torsdag 29 december 10 - 19 

fredag 30 december 10 - 15 

måndag 2 januari 10 - 19 

tisdag 3 januari 10 - 19 

onsdag 4 januari 10 - 19

torsdag 5 januari 10 - 15 

lördag 7 januari STÄNGT

Skepplanda bibliotek 

23 december - 1 januari STÄNGT 

Måndag 2 januari 14 - 19 

Tisdag 3 januari 10 - 15 

Torsdag 5 januari 10 - 13

Surte bibliotek 

23 december - 2 januari STÄNGT 

Tisdag 3 januari 14 - 19 

Onsdag 4 januari 10 - 16.30 

Torsdag 5 januari 10 - 13

Älvängens bibliotek 

23 december - 1 januari STÄNGT 

Måndag 2 januari 10 - 16.30 

Onsdag 4 januari 14 - 19 

Torsdag 5 januari 10 - 13

Öppettider på biblioteken

i Ale under julhelgerna

Hur tycker du att Ale ska se ut?  

I januari samlas förtroendevalda 

och ledande tjänstemän i Ale 

kommun för att prata om hur Ale 

ska uppfattas år 2025. 

Vill du vara med och påverka dem?

Vi genomför en enkät på 

www.ale.se, där du kan ge våra 

beslutsfattare viktig information 

och berätta vad du tycker är viktigt. 

Naturligtvis kan du vara anonym 

om du vill.

Vi behöver ditt svar senast 
4 januari 2012.

Tyck till om 

Ales framtid!

Resa till Från Ale södra 
vuxen

Från Ale norra 
vuxen

Från Ale södra 
ungdom

Från Ale norra 
ungdom

Ale 40 40 30 30

Kungälv 60 60 45 45

Göteborg 78 98 59 74

Lerum 98 98 74 74

Alingsås 149 149 111 111

Lilla Edet 105 105 78 78

Trollhättan 149 149 111 111

Esse 3 år kavlar degen för fullt 

Max 5 år inreder sitt hus med en 
tavla. Inget hus är det andra likt!


