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Registrerade företag den 9 decem-
ber 2011: 2205 (inkl filialer förde-
lade på arbetsställen), varav 508 
AB i april 2011
De flesta (ca 25 %) finns i Älvängen.
Nystartade företag under 2010: 170
Gick i konkurs under 2010: 10 
Största arbetsgivaren: Ale kommun
Största privata företag: Eka Che-
micals med 492 anställda

Företagarföreningar
•  Företagarna Ale (ingår i Företa-

garna, riksorganisationen)
• Företagarföreningen Ale Torg
• Företagarföreningen Älvängen
• Surte - Bohus Företagarförening
Källa: Jerry Brattåsen, 
näringslivsstrateg Ale kommun

Genomsnittlig månadslön i 
Ale kommun
Män:26 500 
Kvinnor: 24 900 
Totalt: 25 200

Skattesats 2012
Skattesats i kommun: 21,87
Skattesats i landsting: 10,88
Totalt: 32,75
Källa: scb 12 januari 2012

Högsta utbildningsnivå inom 
åldersgruppen 25-64 år (Totalt 13 
991 personer)
Förgymnasial utbildning, folkskole-
utbildning: 3%
Grundskoleutbildning: 14 %
Gymnasial utbildning, högst 2 år: 32%
Gymnasial utbildning, högst 3 år: 22 %
Eftergymnasial utbildning, kortare 
än 3 år: 13 %
Eftergymnasial utbildning, minst 
3 år: 16 %
Källa: scb 1 jan 2011

Aktiva föreningar: 180
Flest antal medlemmar
1. Surte bandyklubb
2. Ahlafors IF 
3. Ale innebandyförening
Mest verksamhet för ungdomar 
7-20 år
1. Ale innebandyförening
2. Älvängens IK
3. Ahlafors IF
Källa: Redovisade föreningar till 
Ale fritids kontor

Vanligaste
Skogsslaget: Barrskog
Trädslaget: Gran
Blomma: Vitsippan (inte helt 
säkert)
Fisksorten: Abborre
Fågelsorten: Lövsångare och 
bofink är vanligast i Sverige och 
troligen också i Ale.

Största sjön: Vanderydsvattnet har 
störst vattenareal, trots att största 
delen ligger i Trollhättans kommun.
Antal naturreservat: 11 varav 2 
delvis ligger i andra kommuner. 
Störst är Kroksjöreservatet i Risveden.
Källa: Göran Fransson, 
kommunekolog

Kommunfullmäktiges ordförande: Klas 
Nordh (FP)
Kommunstyrelsens ordförande: Mikael 
Berglund (M)
Oppositionsråd: Paula Örn (S)

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE. Vad kan du egent-
ligen om Ale kommun?

Ofta kan vi mer om 
platser på andra sidan 
jordklotet än om den 
egna hemkommunen. 

Här serveras därför 
en liten buffé med 
Ale-fakta som förhopp-
ningsvis ska ge smak 
av både nytta och nöje. 

Vår kommuns 318 kvadrat-

kilometer ruvar på många 
minnen och berättelser. Det 
första kapitlet om Ale skrevs 
för länge sedan och just arvet 
är något aleborna är mycket 
stolta över. Det märks inte 
minst på de välbesökta mu-
seerna runt om i kommunen 
där såväl repslagarbanor som 
vikingafynd och ett glasbruk 
har bevarats för att föra sagan 
vidare. Dessa ställen har även 
blivit populära turistmål och 
genom att ta reda på anta-

let museibesökare får man 
en fingervisning om hur stor 
turismen är. 

Den orörda naturen är 
också något att vara stolt över 
och i kommunen finns hela 
elva naturreservat där gam-
melskogens rika växt- och 
djurliv får vara ifred. Kommu-
nekologen Göran Fransson 
menar att de betade strand-
ängarna längs älven är unika 
och här förekommer även 
arter som är mycket sällsynta.

Det är inte bara naturen 
som blomstrar i våra trakter.  

Utmärkande för Ale är ett 
rikt föreningsliv som engage-
rar många. 

Detta är bara en bråk-
del av allt som finns att ut-
forska i denna kommun och 
många kapitel har ännu inte 
skrivits…

M: 11
C: 2
FP: 3

KD: 2
S: 17
V: 3

MP: 2
SD: 3
AD: 6

Mandatfördelning i valet 2010

Göran Fransson om Ales natur
"Älven i sig är unik eftersom det är Sveriges 

största och fiskrikaste vattendrag med drygt 
40 fiskarter. Sedan finns det ett antal säll-

synta och hotade arter som har några 
av sina största förekomster just i Ale, 

bland annat växterna klockgentiana 
och vattenstånds och fjärilen alkon-

blåvinge Det finns också ett antal 
helt unika stammar av lax bland 
annat i Grönån.”

Ales totala 
yta: 318 km2

"Jag är den genomsnittliga alebon"."Jag är den genomsnittliga alebon".
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VättlefjällVättlefjäll

SurtesjönSurtesjön

Hej, jag heter Ale!

Jag är en man i mina 
bästa år, närmare be-
stämt 38 år. 

Jag bor tillsammans med 
min familj i Nödinge, där 
vår dotter även går i förskola.

Det har gått bra för mig 
fastän jag bara läste en tvåår-
ig gymnasieutbildning. 

Mitt arbete är inom den 
kommunala sektorn och jag 

är nöjd med min lön på 26 
500 kronor. Många av mina 
kompisar jobbar på Eka Che-
micals i Bohus. 

Vår son spelar innebandy 
i Ale IBF som vi tycker har 
mycket aktiviteter för ung-
domarna.

På fritiden är vi ofta ute 
och vandrar i Risveden och 
tittar på fåglar. Lövsångare 

och bofinkar finns det gott 
om där och på våren brukar 
det krylla av vitsippor.

Vi åker ofta till Älvängen 
och går på Repslagarmuseet, 
man är ju såklart stolt över 
att kommunen har så många 
anor kvar från förr i tiden.
Fotnot. Ale är framtagen utifrån dags-
aktuell statistik och symboliserar den 
genomsnittliga alebon.

Göran Fransson, kommunekolog.Göran Fransson, kommunekolog.
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Befolkning
Folkmängd: 27 565
Varav män: 13 988
Varav kvinnor: 13 577
Källa: scb 1 nov. 2011

Befolkningens medelålder 
Män: 38.9
Kvinnor: 40.2
Totalt: 39.6
Källa: scb 31 december 2010

Här bor flest invånare
1. Nödinge
2. Älvängen
3. Nol
4. Skepplanda
5. Bohus
6. Surte
7. Alafors
8. Starrkärr, Kilanda, Ryd
9. Hålanda
10. Alvhem

Befolkningsfakta 2010
Födda: 291
Döda: 220
Födelseöverskott: 71
Inflyttade: 1407
Utflyttade: 1431
Nettoflyttning: -24
Befolkningsökning: 42

Barnomsorg
Antal förskolor: 22 
Antal inskrivna förskolebarn: 1480

Arbetslösa i november 2011
16-64 år: 4,9 % (riket: 6,3)
Ungdomar 18-24 år: 9,8 % (riket: 10,2)

Antal besökare under 2011
Repslagarmuseet: ca 9000
Glasbruksmuseet: ca 6500
Ale Vikingagård: ca 6300


