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Juni

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 18 
juni 2012 kl 15.00 i Medborgarhuset, Alafors. Observera att mötet 
börjar tidigare än vanligt.

Bland punkterna märks:

 • Budget och verksamhetsplan 2013-2015

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 

tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-

Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!

 Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Har 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, Fix-

artjänsten, biblioteket 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.

Studentexamen på Ale gymnasium

Utsläppet för våra studenter är kl. 

12.30 på Innergården. Vid regn blir 

utsläppet på framsidan.

Parkeringen på Ale gymnasium är 

avstängd mellan kl 06.30-11.00.

Boende som har bilar stående på 

parkeringen, tänk på att flytta dem.

Café Magnifik och Komvux  har stängt hela dagen.

Biblioteket öppnar kl. 15.00.

Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är 

begränsad mellan kl. 12.00 –  kl. 14.00.

Torsdag 31 maj är det studentavslutning 

på Ale gymnasium

Ale bibliotek presenterar 

SOMMARBOKEN 
2012 
– läs i sommar och 

var med i boklotteri
Sommarboken är ett bra tillfälle för 

alla skolbarn år f-6 att hålla igång 

läsningen under sommarlovet. 

Dessutom är det ju så roligt att läsa!

Hur går det till? Hämta ett som-

marbokskort på biblioteket. Låna 

och läs fem valfria böcker. Skriv upp 

böckerna på kortet. Lämna in det 

på biblioteket. Då deltar du i utlott-

ning av presentböcker. Vill du läsa 

mer? Då hämtar du ett nytt kort 

och lånar fem nya böcker.

Lämna in ditt kort senast den 7 

september.

 

 

BIBLIOTEKENS 
SOMMARLÅN 

för barn och unga börjar NU!
Du som går i grundskolan eller på 

gymnasiet kan nu sommarlåna och 

behålla böckerna hela sommaren. 

Fråga efter sommarlån.

Allmänheten kan sommarlåna på 

biblioteken i Skepplanda, Surte och 

Älvängen samt på skolbiblioteken. 

Sommarlån på Ale bibliotek, Nö-

dinge (6 veckor)från 18 juni.

En vacker föreställning 
för alla samlare

ASTONS STENAR

En del är stora, andra små, men 

alla är det synd om och alla får 

följa med hem till Aston. Där får

stenarna det varmt och mysigt i 

en egen säng.

Till slut blir det väldigt trångt 

hemma. Mamma och pappa hop-

pas att de kan hitta ett nytt, bra

ställe för stenarna att bo på...

Pris 50 kr. Passar åldrarna 3-6 år

>> Onsdag 6 juni kl 14.00 

Teatern Ale gymansium. 

BIBLIOTEKENS 
ÖPPETTIDER

i samband med 

Studentexamen

Ale bibliotek endast öppet 

15.00 – 19.00 torsdag 31 maj

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 finns 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 finns 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 finns 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 flyttar 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.

Nyheter om skolskjuts och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012


