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Januari

EVENEMANG I ALE
GÖTEBORGSMUSIK
Lasse Dahlqvist Göteborg – vida 

världen tur och retur. Sång och 

musik med Ingmari Dahlin, Susan 

Pettersson och Mats Hagström.  

Fika och lotteri.  Surte bibliotek.  

Tisdag 25 jan kl 19.00. 

Arrrangör: Surte Bohus biblioteks- 

och kulturförening. 

Gratis inträde för medlemmar 

Icke medlemmar 40 kronor

Tack för året 2010!
Klockareängen vill rikta ett varmt 

tack till alla engagerade frivillig- 

arbetare för allt det ni bidragit 

med under året som gått. Vi ser 

fram mot 2011 och hoppas på 

ännu ett år tillsammans.

Gott Nytt år!

Suzanne med personal

Kommunens organisation är ny 

från årsskiftet. Med målsättningen 

att skapa ett bättre samarbete är 

flera av nämnderna förändrade. 

Själva verksamheterna, som för-

skolor och äldreboenden, påverkas 

bara ledningsmässigt – arbetet 

fortsätter som vanligt. Det är den 

övergripande strukturen som blir 

annorlunda. 

Så här ser det ut: 

Utbildningsnämnden tar hand 

om all utbildning, från barnomsorg 

till vuxenutbildning. Kultur- och 

fritidsnämnden är en ny nämnd 

som ska samordna arbetet på 

dessa områden. Tillsammans styr 

nämnderna sektor utbildning, 

kultur och fritid, som sysselsätter 

ungefär två tredjedelar av kom-

munens anställda.

Omsorgs- och arbetsmarknads-

nämnden består av socialtjänst, 

äldreomsorg, funktionshinder-

omsorg och arbetsmarknadsfrågor. 

Nämnden leder sektor arbete, 

trygghet och omsorg. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

arbetar med miljö- och hälso-

skyddsfrågor, trafikfrågor och 

byggnation. Under sig har man 

sektor samhällsbyggnad. Sektorn 

arbetar också med bland annat 

räddningstjänst. 

Kommunstyrelsen är den över-

gripande nämnden. En nyhet är 

att all personal som arbetar i Ale 

kommun nu ska vara anställda av 

kommunstyrelsen. Här finns sektor 

kommunstyrelsen, som innehåller 

till exempel administrationen av de 

politiska mötena.

Så ser nya organisationen ut

Ny överförmyndare 
i Ale kommun
Den 3 jan började Eva Schiller 

som ny överförmyndare i Ale 

kommun. Hon efterträder Boel 

Holgersson, som fortsätter med 

andra uppdrag i kommunen, och 

Lars-Gunnar Wallin som nu går i 

pension.  Eva är utbildad jurist och 

har tidigare arbetat som överför-

myndare i Kungsbacka kommun. 

Tfn: 0303 33 02 68, 0704 32 02 68.

Öppet hus på  
Ale gymnasium
Lördagen den 15 jan har vi öppet 

hus på Ale gymnasium. Klockan 

10.00 slår vi upp portarna.

Under dagen finns det möjlighet 

för dig att träffa både personal 

och elever som gärna berättar 

om hur det är att studera på Ale 

gymnasium.  Du kan också se dig 

runt i våra vackra och välutrustade 

lokaler, njuta av skön musik från 

våra musikelever, samt mingla i 

vår minimässa där du exempelvis 

kan träffa vår studie- och yrkes-

vägledare, specialpedagog och 

IT-pedagog.

Program under dagen:

09.45–10.00 Öppnar vi portarna 

med musik från våra elever

10.00–10.15 Rektorerna hälsar 

välkomna

10.30–12.00 Programmen pre-

senterar sig i sina salar

12.00–12.15 Rektorerna har ordet

12.15–14-00 Mingel och rund-

vandring

För mer information kontakta 

rektor, Gerd Pålsson-Berg, telenr: 

0303 37 12 75 eller se på vår 

webbplats: alegymnasium.se

Riktigt skottår för kommunens snöröjare
Sten Andersson och Jimmy Svensson skottar på uppfarten åt en invånare i Nödinge.

Sedan flera år tillbaka har yttre 

hemtjänsten varit behjälplig åt 

pensionärer och funktionshindrade 

invånare i Ale som inte själva orkar 

sköta om sina trädgårdar. På våren 

ser de till häckar, på sommaren 

klipper de gräs, på hösten krattar 

de löv. Men i vintertider som nu är 

det snöskottning som gäller. 

– Vi skottar gången mellan ytter-

dörren, brevlådan och soptunnan, 

förklarar Sami Elias som ansvarar 

för yttre hemtjänsten ute i fältet.

Tillsammans med Sten Anders-

son och Jimmy Svensson har han 

ett hektiskt schema de dagar då 

det snöat mycket. Först och främst, 

förklarar Sten Andersson, priorite-

rar man de som har vanlig hem-

tjänst så att hemtjänstpersonalen 

ska kunna komma fram.

Sami Elias är fastanställd på yttre 

hemtjänsten som administreras av 

Arbetsmarknadsenheten medan 

Sten Andersson har det som aktivi-

tetsjobb efter att ha blivit arbetslös 

och Jimmy Svensson har det som 

ungdomsjobb. Sammanlagt kan 

styrkan vara cirka sex personer 

stark.

Men det är också hektiska dagar för 

parkenheten på Ale kommun som 

har hand om att röja och grusa 

de kommunala vägarna. Sam-

manlagt har de tolv snöröjarna på 

parkenheten kört för fullt sedan 

det började snöa i höstas. De allra 

flesta vägarna i kommunen är dä-

remot enskilda vägar där ansvaret 

för skottning och sandning tillfaller 

vägföreningar. Gå in på www.ale.

se för att se vem som ansvarar för 

snöröjning på din väg.

Det är bråda tider för 
kommunens snöröjare. 
Yttre hemtjänstens lista 
över pensionärer som 
vill ha skottat är lång.

SAGOSTUNDER 
Sagostunder på Surte 

bibliotek i vår . Vi startar 

våra populära Drak-ons-

dagar den 19 jan kl 14.30 

och sedan varannan 

onsdag (ojämna veckor) 

hela våren. 

Efter sagostunden finns 

fika för 10 kronor. 


