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Projektet Eff ektiv näring

Åtgärdsplan för Vimmersjön, avloppstillsyn

FÖRELÄSNING
Aff ärsidé: Att vårda hundars tänder
Susanne Andersson från Nol och Ljusevatten driver i Halmstad ett 
företag som utvecklar och marknadsför utrustning för hundtandvård 
och arrangerar utbildning i tandvård för hundar. Varje år kommer 
föreläsare från hela världen till hennes kurser för personal vid 
djursjukhus i Europa. Susanne fi ck 2008 belöningen ”Årets 
aff ärskvinna” i Halmstad. Susanne berättar om sitt företag och dess 
utveckling.
>> Tisdagen den 6 mars kl. 19.00 i Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

Eff ektiv näring är en tillsynskampanj med fokus på 
lantbrukstillsyn. Målsättningen med projektet är 
att minska växtnäringsförlusten. I projektet görs en 
avgränsning till att fokusera på lagring och spridning 
av stallgödsel samt risker för ytavrinning och erosion.

Bakgrunden är att Jordbruksverket har fått i uppdrag 
av regeringen att analysera och genomföra särskilda 
insatser för att stärka och eff ektivisera tillsynen och 
jordbruksföretagens egenkontroll. Detta med syftet 
att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, 
och därmed förbättra vattenkvaliteten och havsmiljön. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen i september 
2012.
Ale kommun kommer att göra tillsynsbesök på utvalda 
lantbruk från februari till maj inom projektet Eff ektiv 
näring. Lantbrukarna kommer att få checklistor 
utskickade innan besöket för att eff ektivisera 
tillsynsbesöket.

Vid ev. frågor kontakta Bengt-Arne 0303-33 05 93 eller 
Ann-Christin 0303-37 12 73
VERKSAMHET MILJÖ

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en 
åtgärdsplan för Vimmersjön. Syftet med planen är 
att sänka halterna av näringsämnen i Vimmersjön 
och på så sätt minska risken för återkommande 
algblomningar. 
Planen består av tre delar, ett kontrollprogram, 
åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen 
från verksamheter i sjöns tillrinningsområde samt 
planering för åtgärder i sjön.

Verksamhet Miljö påbörjar en inventering av alla 
enskilda avloppsanläggningar inom Vimmersjöns 
avrinningsområde under vintern 2012. Brev med en 
inventeringsblankett skickas till alla fastighetsägare 
i området. Målet är att åtgärda alla dåliga och gamla 
avloppsanläggningar runt Vimmersjön. 
Vid ev. frågor kontakta Bengt-Arne 0303-33 05 93 eller 
Ann-Christin 0303-37 12 73
VERKSAMHET MILJÖ 

PÅ GÅNG I ALE

Har du/ni något 
du vill visa upp?
 

UKM - Ung kultur möts
 
>>Lördagen den 10 mars i Teatern ale gymnasium
 
Anmälan till festivalen görs på www.kulturungdom.se
För mer info: maila: mats.berggren@ale.se

Har du en maka/make/
sambo som har begynnande 
eller konstaterad 
minnesproblematik?

Har du en förälder med 
begynnande eller konstaterad 
minnesproblematik?

Då är du välkommen till

Informations/
samtalsgrupper
Älvängens aktivitetshus 

(Carlmarks väg 4)

Vi träff as 4 – 5 gånger under 
våren för att fördjupa kunskap 
och förhållningssätt inom område 
demensomsorg, stöd och hjälp, 
bemötande, hjälpmedel, osv….  
Båda grupperna startar i mars, 
dagtid resp. kvällstid! Begränsat 
antal deltagare per grupp, men vi 
startar nya allt eftersom det fi nns 
underlag.

Medverkande vid träff arnas olika 
teman: demenssjuksköterska, 
sjuksköterska från kommun 
och primärvård, arbetsterapeut, 
biståndshandläggare, 
anhörigkonsulent.

Föranmälan, fi ka, fritt från kostnad
Är du intresserad och har frågor så 
hör du av dig till anhörigkonsulent 
Ann-Marie Thunberg 0303-371254 
ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Dag Förmiddag Eftermiddag

Måndag  09.00 - 12.30  13.30 - 15.00

Tisdag   13.30 - 17.00

Onsdag   13.30 - 17.00

Torsdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Fredag   13.30 - 17.30

Lördag   16.00 - 19.00

Söndag   15.00 - 19.00

För mer info och öppettider se  www.surtebandy.se

Öppettider allmänhetens 

åkning i Ale Arena

Platser kvar till föräldrakurs på dagtid

I februari startar en COPE-kurs på dagtid för Föräldrar med barn 2-9 år. 

Kan passa de daglediga och föräldralediga som har äldre barn i förskolans 

15-timmarsverksamhet.
 

Välkommen tisdag 28 februari kl 10.00-12.00,  Trollevik, Nödinge
 

Anmälan till Eva Gundahl 0737-73 12 50,  eva.gundahl@ale.se

Anna-Carin Gunnarsson,  0303-33 01 61, eller 

Birgitta Freden, 0704-32 07 11, Birgitta.freden@ale.se

Åsikter om plan för 
räddningsinsats
Kommunen har tagit fram en plan för räddningsinsats vid Eka 

Chemicals anläggning i Bohus. Nu har allmänheten möjlighet att lämna 

åsikter om planen, som fi nns på www.ale.se/raddningstjanst och på 

kommunledningskontoret, Alafors.

Åsikterna ska skickas till Ale kommun, räddningstjänsten, 449 80 Alafors 

eller till e-post kommun@ale.se. Sista datum är 2012 03 09.

Under våren 2012 anordnar 
psykiatriska kliniken, Kungälvs 
sjukhus, träff ar för anhöriga/
närstående till personer som 
drabbats av psykossjukdom 
av något slag.

Deltagarna träff as i cirkelform 
och innehållet styrs i hög grad 
av deltagarnas önskemål, 
frågeställningar och behov.
Träff arna kommer att ske sex 
torsdagskvällar med 
start torsdag 23/2, är kostnadsfria 
och kaff e och smörgås ingår.

Är du intresserad så hör av dig, 
så återkommer vi med närmare 
information till dem som anmält 
intresse.
Kontaktpersoner:
Marie Lod, kurator 0303-98071
Katrin Modig Pallin, arbetsterapeut 
0303-98739
Har du andra frågor kring 
anhörigstöd kan du kontakta 
Ann-Marie Thunberg, anhörig-
konsulent i Ale 0303-371254 

Vi vill starta en lokal 
anhörigförening i Ale! Vi har en 
stomme till en styrelse för att 
kunna komma igång.
Anhörigföreningen verkar som 
stöd och plattform för anhöriga/
närstående som vårdar eller stöder 
någon i sin omgivning som på 
grund av ålder, funktionshinder 
eller långvarig sjukdom är i behov 
av stöttning.
En anhörig kan vara make/maka, 
sambo, särbo, barn, granne, vän. 
I en anhörigförening kan man göra 
mycket. Det kan vara information 
och kunskap kring olika teman, 
det kan vara studiecirklar, 
studiebesök, trivselaktiviter 
osv. Medlemmars intressen och 
engagemang avgör inriktning och 
aktivitet.

Är du intresserad så kom till 
Aktivitetshuset i Älvängen 
(Carlmarks väg 4).
>> Onsdagen 22/2 kl 18-20 
Vill du veta mer om Anhörigas 
riksförbund kan du gå in på www.
ahrisverige.se

Har du frågor kan du kontakta 
Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent i Ale 
på 0303-371254 

Anhörig/

Närståendeträff ar
Tematräff ar 
anhörigstöd

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)


