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Namnge Ales nya äldreboende
Vill du ge namn till Ales nya äldre-

boende? Vi bygger äldreboendet på 

Klockarevägen i Nödinge. Det beräknas 

att vara klart för inflyttning i mitten av 

september. Boendet kommer att ersätta 

Trolleviks äldreboende samt ge rum till 

ytterligare 25 personer.

Under de kommande två veckorna kan 

du du skicka in ditt namnförslag till: Eva 

Lans Samuelsson, Ale kommun, 449 80 

Alafors eller via mail: eva.lans@ale.se. 

Vinnaren utses av en jury och belönas 

med trisslotter.

Med Upplevelsekortet kan du ta dig ut i 

den vackra sommarnaturen.

Vandra, fyll i kortet, skicka in och VINN!

 

Ett Upplevelsekort finns för norra delarna 

av Ale; Alvhem, Hålanda och Skepplanda 

och ett för Älvängen och söderut.

Du kan även gå in på kommunens hemsida 

under fliken Bygga, bo och miljö , natur och 

naturstigar för att finna mer information.

Upplevelsekorten finns på följande platser:

• Skepplanda bibliotek

• Biblioteket, apoteket och vårdcentralen i 

Älvängen

• Vårdcentralen i Nol

• Biblioteket i Nödinge

• Vårdcentralen och apoteket i Bohus

• Surte Bibliotek

Hämta Ditt Upplevelsekort och 

besök Ales natur- och kulturstigar !

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Beslut av Samhällsbyggnadsnämnden  i Ale kommun 

2011-12-08, SBN § 223

BESLUT

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga 

fastighetsägarna Othman, Sadeo Khalil Nassar, 

19440922-8451 och Othman, Hanan 19720228-9281, 

Göteborgsvägen 99, 445 57 Surte,i enlighet med Plan- 

och bygglagen (ÄPBL) 10 kap. 16 §, senast tre (3) veckor 

från dagen för delgivning av detta beslut, ha rivit 

resterna av den nedbrunna byggnaden.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att i 

enlighet med Plan- och bygglagen 10 kap. 18 § låta 

Sektor samhällsbyggnad utföra rivningen på den 

försumliges bekostnad om ovanstående ej blir utfört. 

Anbudsförfrågan på rivningen skall påbörjas direkt 

efter att ovanstående tidsfrist löpt ut.

Handlingar finns tillgänglig för påseende på Sektor 

samhällsbyggnad, Ale kommun, Ledetvägen 6, Alafors. 

Frågor besvaras av handläggare på Sektor 

samhällsbyggnad tel. 0303- 330 000.

Sommartider på 
biblioteken i Ale
Sommaröppet på 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, med 

start 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 
Ale rehabilitering
Från och med vecka 26 till och med vecka 33 kommer

Ale Rehabs mottagning hållas öppen vardagar från 

kl 08.00 till kl 16.00.

Kontakta Ale Rehab på tfn 0303 33 05 95.


