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Lördagen den 2 juni steg 
ett femtiotal gamla elever in 
genom dörrarna till Skårs 
skola. Det var Birgitta och 
Lennart Lilja, som nu bor i 
skolan, som bjöd in. Skolan 
lades ner i början av 60-talet 
och har sedan dess använts 
som privatbostad och 
fabrikslokal.

I den gamla skolsalen 

hälsades alla välkomna av 
Birgitta Lilja, klädd som en 
lärarinna från förr.

Många har knackat på 
genom åren och velat titta 
på sin gamla skola och nu 

var hela skolan öppen för de 
tidigare eleverna. Eleverna 
var mellan 60 och 90 år.

Bror Andersson berät-
tade om minnen från sin 
första skoltid och Åke 

Björmander, lärarbarn 
som bott i skolan, tog upp 
några barndomsminnen 
från trakten. Många nickade 
igenkännande.

De som ville, kunde 

under ledning av Sven-
Evert Larsson, ta en tur 
upp till den gamla fotbolls-
planen på en nyröjd stig.

Många minnen och glada 
skratt virvlade runt i lokalen 
och kontakter med gamla 
skolkamrater återknöts. Det 
hela avslutades naturligtvis 
med ett skolfoto.
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Klockareängen 
bjuder upp till dans
Torsdag den 14 juni blir det seniordans 

på Klockareängen. 

Kvällen börjar klockan 17:30 med välkomstbål och 

mingel.  Runt klockan 18:00 kommer gästartisterna 

”Västkusten dragspelsklubb”. 

Det kommer att finnas kaffe och hembakad kaka att 

köpas i cafét. För att njuta av våra gäster och dess musik 

kommer det att tas ett inträde på 20 kr.  Kvällen håller på 

fram tills klockan 19:30.

Ni som är intresserade av att komma och dansa ringer 

och anmäler er, för lokalen tar bara ett begränsat antal 

gäster. Ring: Sara 0761-81 81 99

Väl mött!!

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. Detta

gäller även taxiskjuts.

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

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 sommarbokskort på biblioteket. 

Låna och läs fem valfria böcker. Skriv upp böckerna på kor-

tet. Lämna in det på biblioteket. Då deltar du i utlottning 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.

Skolavslutning för Älvängenskolan, 
Madenskolan och Arosenius

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
15 juni – 19 augusti

Måndag             10 – 19

Tisdag                 10 – 15

Onsdag              10 – 19

Torsdag              10 – 15

Fre – sön            stängt

Barn och unga kan sommarlåna nu till 4 september

Sommarlån för allmänheten, 6 veckor, börjar 18 

juni

 

SKEPPLANDA BIBLIOTEK
Sommarstängt 2 juli – 5 augusti

Sommarlåna nu till 3 september

 

SURTE BIBLIOTEK
Sommarstängt 2 juli – 5 augusti

Sommarlåna nu till 4 september

  

ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
Sommarstängt 25 juni – 5 augusti

Sommarlåna nu till 3 september

Sommartider på biblioteken i Ale

Kl. 9.00 den 14 juni börjar avslutningen på Äiks gräsplan. Vid regn är Älvängenskolan i 

idrottshallen på skolan, Madenskolan i respektive klassrum och Arosenius är i skolans aula


