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Maj

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till
FURULUNDS-
DAGEN
- En dag i hälsans tecken

5-kamp, stavgång, tipsprome-

nader, långa och korta, Boule, 

lotterier  och underhållning.

Konfrencier Lotti Klug

>> Torsdag 24 maj kl 10.00-13.00

Ett arrangemang med PRO, SPF, Ale-

kontakt och stödverksamhet,

Röda korset och Rådet för Hälsa och 

Trygghet

Barnteater med Sveriges 
yngsta 40-åring
HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?

Här funderar Alfons från sitt fi nur-

liga håll på vad en människa är. Hur

långt når våra humör, handlingar 

och hugskott? Var tar själva Alfons 

slut? Och luften han andas ut? Och 

spottet han spottar på gatan som 

räddar livet på små små krypingar?

Alfons tankar hittar inget slut ...

Pris 50 kr.

Passar åldrarna 4-8år

>> Söndag 27 maj kl 14.00,

TV Studion, Ale Gymnasium. 

Skolstarten i augusti innebär några 

viktiga förändringar för eleverna 

i Ales grundskolor när det gäller 

ansökningar om skolskjuts eller köp av 

subventionerade busskort. Det gäller 

också elever i Ale som går i en skola 

utanför kommunen.

Man ansöker numera om skolskjuts eller 

kostnadsfritt busskort på nytt inför varje 
skolår!  Gamla ansökningar kan inte längre 

föras över från ett år till ett annat. En 

ansökan gäller således bara för ett år i taget.

Ansökningsblanketterna är helt nya. De 

är utformade för att göra det lättare att 

välja rätt blankett. Flera blanketter har 

också kortfattad information om dess 

användningsområde. Blanketterna fi nns som 

vanligt tillgängliga på:

www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/

klicka på ”blanketter” i menyn till vänster

Informationen på kommunens hemsida är 

mer utförlig. Den fi nns tillgänglig på samma 

plats som tidigare:

www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/

klicka på ”Resor och inackordering”  och 

sedan ” Skolskjuts, grundskola”  i menyn till 

vänster.

Det fi nns bara två varianter av 

subventionerade busskort: ”helt 

läsårsbusskort” och ”vinterbusskort”. I 

fortsättningen blir det inte möjligt att 

”skräddarsy” subventionerade busskort 

under skolåret. Undantag kommer 

dock att göras för elever som byter 

folkbokföringsadress eller fl yttar in i 

kommunen.

Priset för nästa års subventionerade busskort 

är 1 980 kr för helt skolår och 1 100 kr för 

vinterbusskort. Beställda busskort kan inte 

återinlösas.

De subventionerade vinterbusskorten är 

förlängda med en månad och kommer att 

gälla under perioden november-mars för att 

bättre täcka vinterns mörkaste månader.

Kulturskolans vårkonsertHar du fyllt 80?
Är du 80 år eller äldre? Har du inte

insatser från äldreomsorgen i Ale

kommun? Välkommen till seniorträff

den 11 juni!

Information om Ale kommuns tjänster

och aktiviteter med:

Ellinor Seth, verksamhetschef hälsa och

sjukvård, Kristina Wallstedt, biståndsen-

heten, Ann-Marie Thunberg, anhörig-

konsultent, Christina Olofsson, sjukgym-

nast, Jenny Sallander, dietist, och Carina 

Wallström, äldrepedagog. Ale kontakt 

och stödverksamhet, Ale matservice, 

Fixartjänsten och färdtjänsten kommer 

att vara tillgängliga för frågor.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Närva-

rolotteri. Make/maka eller närstående är 

också välkomna.

11 juni i biosalen, Alafors kl 11.30–13.30

Kan du inte komma men vill veta mer?

Kontakta Carina Wallström på telefon

0704 32 07 72.

BIBLIOTEKENS 
ÖPPETTIDER

i samband med Kristi 

himmelfärds dag

Onsdag 16 maj

Surte bibliotek öppet 

kl 10.00 – 16.30,

Skepplanda och Älvängens 

bibliotek stängt

 

Ale bibliotek, Nödinge
Onsdag 16 maj öppet kl 10 – 15

Fredag 18 maj öppet kl 10 – 15

Lördagsstängt på biblioteket 

maj – augusti

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)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 

Pris 450:- 15ggr.

Måndagar och fredagar 

kl 15.30-17.30

Märkestagning:

Onsdagar kl 15.00-17.00. 

Pris 350 kr.

Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):

Onsdagar kl 20.00-21.00

Torsdagar kl 16.00-17.00

Pris badavgift + 15 kr

Normal vattentemperatur 

26-27ºC

Torsdagar varmbad 33-34ºC

24 maj kl 19.00

Teatern i Ale gymnasium

Stipendieutdelning

Intresseföreningen säljer 

fi ka från 18.00

Välkomna!

Nyheter om skolskjuts och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012


