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OROLIG?
Är du bekymrad över din eller 

någon anhörigs alkoholdrick-

ande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till en kurator 

med lång erfarenhet av arbete 

med dessa frågor.

Telefonmottagning måndag 

och torsdag kl 13-14. 

Telefon 0303-371 284

Kort väntetid för personligt besök. 

Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och  

familjeomsorgen

Besöksadress:  

Brattåsstigen 6 I Surte

Garagebyggnad och container säljes

Garagebyggnad ( l 11 m x b 5 m x h 4,2 inv. mått ) och container (6 m x 2,5 m utv. mått) säljes i 

befintligt skick för avflyttning. Köparen ansvarar för och bekostar ev. nedmontering och flytt. 

Byggnaderna säljes var och en för sig till högstbjudande. Sista dag för inkomna anbud är 2012-01-31. 

För mer information och anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på telefon 0303-33 00 26.

Vill du lära dig babymassage?
Babymassage är ett sätt att med

medveten och kärleksfull beröring

fördjupa och stärka kontakten

mellan dig och ditt barn, träna

er i lyhördhet för varandra samt

medverka till att ge ditt barn en bra

start i livet. Kursen innehåller både

praktiska och teoretiska moment

och leds av legitimerad 

sjuksköterska

och certifierad intruktör för

babymassage Birgitta Liljeqvist.

Lämplig ålder är cirka 1–6 månader.

Anmälan: Senast en vecka före 

kursens startdatum.

Avgift: 350:- inkl material (6ggr)

Ale kommun har subventionerat 

del av avgiften.

Dag: Onsdagar. Start 25 januari

Tid: 12.00 - ca 13.30

Plats: Älvängens Missionskyrka

För info och anmälan:

Birgitta Liljeqvist, tel 0704-61 08 41

Öppettider på 
biblioteken i Ale

Huvudbiblioteket Nödinge

Måndag 08.30-19.00

Tisdag 08.30-19.00

Onsdag 10.00-19.00

Torsdag 08.30-19.00

Fredag 10.00-15.00

Lördag 10.00-14.00

 

Skepplanda bibliotek

Måndag 14.00-19.00

Tisdag 10.00-15.00

Torsdag 10.00-16.30

 

Surte bibliotek

Tisdag 14.00-19.00

Onsdag 10.00-16.30

Torsdag 10.00-15.00

 

Älvängens bibliotek

Måndag 10.00-16.30

Onsdag 14.00-19.00

Torsdag 10.00-15.00

Kungörelse

Detaljplan för Bostäder inom 

fastighet Skårdal 1:70, Bohus

Miljö- och byggnämnden har 

den 15 december 2010 antagit 

detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

13 januari 2011.

Detaljplan för Bostäder på Utby 

1:108

Miljö- och byggnämnden har 

den 15 december 2010 antagit 

detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

13 januari 2011.

Detaljplan för Industriverksamhet 

inom Nol 18:73

Kommunfullmäktige har den 31 

januari 2011 antagit detaljplanen

Beslutet vann laga kraft den  

3 mars 2011.

Detaljplan för Handel och 

verksamheter i Svenstorp, 

Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15,  1:16, 

1:30 m.fl. Älvängen

Kommunfullmäktige har den 30 

maj 2011 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

5 juli 2011.

Ändring av detaljplan för 

bostäder inom Skårdal 7:99

Samhällsbyggnadsnämnden 

har den 22 juni 2011 antagit 

detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

21 juli 2011.

Detaljplan för 2b med ändring 

av Dpl 1 Nödinge, detaljplan för 

Börjessons Mekaniska AB, dpl 

2 Nol Syd, dpl 3 Nol-Alafors och 

detaljplan för Nol.

Miljö- och byggnämnden har den 

22 juni 2011 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

27 juli 2011.

Detaljplan för bostäder, del av 

Nödinge-Stommen 1:261, vid 

Backa Säteri i Nödinge

Kommunfullmäktige har den 

30 november 2009 antagit 

detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den  

15 december 2011.

 

Den som vill ha ersättning 

för skador p g a detaljplanen 

måste väcka talan om det vid 

fastighetsdomstolen inom två år 

enligt 15:e kapitlet plan- och

bygglagen. Tiden räknas från det 

datum planen vann laga kraft. Om 

skadan rimligen inte kunde förutses 

inom den tiden får talan väckas 

senare.

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader och deras föräldrar. Vi 

läser sagor och ramsar.

SURTE BIBLIOTEK
>> Start torsdagen den 26 januari kl. 9.30. 

Fem gånger. 

Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller på telefon 0303-

33 01 71.

NÖDINGE BIBLIOTEK
>> Start tisdag den 7 februari kl. 11.00. 

Fem gånger.

Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 

0303-33 02 16.

 

SAGOSTUNDER PÅ 
SURTE BIBLIOTEK
Alla barn och föräldrar som är lediga på 

eftermiddagarna kan komma och träffa Draken 

Albin på Drakonsdagen varannan onsdag kl. 14.30.

>> Start onsdag 18 januari. 

Övriga datum 1/2, 15/2, 29/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 

9/5, 23/5.

Välkommen!

SAGOSTUNDER PÅ 
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
Varje onsdag kl. 10.00 för barn från 3 år

>> Start 18 januari

Älvängens bibliotek hittar du i Aroseniusskolan med 

ingång från norr.

Välkommen!

PRATA BÖCKER PÅ 
SKEPPLANDA BIBLIOTEK
Är du intresserad av böcker och är mellan  

11 och 14 år?

Kom på Bokfika på Skepplanda bibliotek.

Vi pratar om böcker vi läst och fikar tillsammans.  

Tag gärna med din favoritbok och tipsa om den.

Varje måndag kl 17.00

>> Start 16 januari kl. 17.00

PÅ GÅNG I ALE

Missa inte vårt

ÖPPET 
HUS på 

Ale Gymnasium

14 
JANUARI 

kl 10-14
Kontakt: 0303 33 00 69 

alegymnasium.se


