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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.

Välkommen till Bohusskolan

tisdag 12 juni, kl.17.00-20.30 på 

Skolans dag

Konstutställning, växtforsäljning, utställning av elevarbeten, 
matteverkstad, ansiktsmålning, Linedance, fysik & kemishow, 
tipspromenad, Lyckohjul,  ”two ball”, musikcafe mm.

I år stödjer vi ”Din stora dag”, pg 900513-3

Ale Kontakt- och Stödverksamhet är en ideell förening. 

Våra medlemmar besöker regelbundet ensamma 

människor i hela kommunen.

Vill du eller någon du känner ha:
 • Någon att samtala med
 • Någon som besöker dig regelbundet
 • Någon som följer med på läkarbesök
 • Någon som är sällskap på promenader

Ring 0704 – 32 07 85 måndag - torsdag

Känner du dig ensam?

Nyheter om skolskjuts 
och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012

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!

Måndag 11 juni kl 11.30–
13.30 i biosalen, Alafors 

Kan du inte komma men vill veta 

mer? Kontakta Carina Wallström 

på telefon 0704 32 07 72.

KUNGÖRELSE
Ansökan om bygglov 

har inkommit till 

byggnadsnämnden 

Ale kommun angående 

fyra st 22 m höga 

belysningsstolpar på 

fastighet Utby 2:4, vid den 

blivande konstgräsplanen 

vid Aroseniusskolan i 

Älvängen.

De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna 
in synpunkter till Ale 
kommun. Synpunkter ska 
vara inlämnade skriftligt 
senast 2012-06-20 till 
Sektor samhällsbyggnad, 
Plan- och Bygg, 449 80 
Alafors. Handlingarna 
finns tillgängliga på 
Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors.

Under den gångna helgen arrangerades loppmarknad i Präst-
alund. Gamla föremål hittade nya ägare. Kommersen drog 
igång klockan elva på lördagsförmiddagen. På bilden ses lilla 
Julia som var mäkta belåten med de halsband som mormor 
såg till att fynda till henne. Tyvärr kom inte så många besö-
kare som Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening hade hoppats 
på och många prylar blev därför kvar i arrangörens ägo. För-
hoppningsvis kommer det desto mer folk till Prästalund nu 
på onsdag då det stundar nationaldagsfirande och på torsdag 
när Lars-Eric och Johan Frendberg bjuder in till visafton.

Text och bild: Jonas Andersson

Loppmarknad i Prästalund

Eric Nordevall II lade till i LödöseEric Nordevall II lade till i Lödöse
Föreningen Forsviks Varv är en ideell fören-Föreningen Forsviks Varv är en ideell fören-
ing som grundades 1995 i syfte att bygga ing som grundades 1995 i syfte att bygga 
Hjulångaren Eric Nordevall II. Hjulångaren Hjulångaren Eric Nordevall II. Hjulångaren 
är en replik av Eric Nordevall, som byggdes är en replik av Eric Nordevall, som byggdes 
1836 och sedan havererade och sjönk i sjön 1836 och sedan havererade och sjönk i sjön 
Vättern 20 år senare. Nu står hon lugnt och Vättern 20 år senare. Nu står hon lugnt och 
stilla på ett djup av 45 meter och är fortfa-stilla på ett djup av 45 meter och är fortfa-
rande väl bevarad. Eric Nordevall var ett av rande väl bevarad. Eric Nordevall var ett av 
fem fartyg och byggdes speciellt för att tra-fem fartyg och byggdes speciellt för att tra-
fikera Göta kanal. På grund av slussarnas fikera Göta kanal. På grund av slussarnas 
bredd var Eric Nordevall byggd i form av en bredd var Eric Nordevall byggd i form av en 
så kallad fiolbåt med indragna fartygsskrov-så kallad fiolbåt med indragna fartygsskrov-
sidor och skovelhjul. Under 20 års tid tra-sidor och skovelhjul. Under 20 års tid tra-
fikerade Eric Nordevall Göta kanal. Den ele-fikerade Eric Nordevall Göta kanal. Den ele-
ganta Hjulångaren Eric Nordevall II, som ganta Hjulångaren Eric Nordevall II, som 
drivs med hjälp av en kondensångmaskin, drivs med hjälp av en kondensångmaskin, 
döptes förra året av kronprinsessan Victoria. döptes förra året av kronprinsessan Victoria. 
Hjulångarens ”Ericsgata Väst” tillbaka till Hjulångarens ”Ericsgata Väst” tillbaka till 
Forsvik påbörjades i söndags och det första Forsvik påbörjades i söndags och det första 
hamnstoppet skedde i Lödöse.hamnstoppet skedde i Lödöse.
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