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Augusti

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  

27 augusti 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 

Augusti månads möte präglas i större utsträckning än vanligt av 

informationsärenden. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 som ansvarar 

för sjukvården till invånarna i Ale kommun närvarar för att informera 

om sin verksamhet. Vidare närvarar även patientnämnden för att 

informera om sitt ansvar för frågor som rör missnöjdhet kring vården 

och förbättring av vården. Avslutningsvis kommer även Per Liljebäck 

som är förbundschef för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn 

och Stenungsund att närvara för att informera om förbundets arbete 

med att samordna och effektivisera rehabilitering.

 

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
Ansökan om bygglov för förråd 

på fastigheten Utby 2:4 vid den 

blivande konstgräsplanen vid  

Aroseniusskolan i Älvängen 

har inkommit till Sektor Sam-

hällsbyggnad, Plan och bygg. 

Åtgärden strider mot gällande 

detaljplan genom att byggnaden 

placeras på ett så kallat u-om-

råde som enligt planen ska vara 

tillgängligt för underjordiska 

ledningar. Handlingarna finns 

tillgängliga på Sektor samhälls-

byggnad, kommunhuset Alafors.

Synpunkter skall vara skriftligt 

inlämnade senast 2012-08-27 till 

adressen: Sektor Samhällsbyggnad 

Plan och bygg, Ale kommun,  

449 80 Alafors

KUNGÖRELSE

Ut och njut i naturen

Nu har Ale elva natur- och kulturstigar som presenteras här 
och på nätet. Mer information på Ale kommuns hemsida 
under fliken Bygga och Bo. 

Varför åka långt bort när den nära naturen är som 
finast. Var här och nu!

• Rapenskårs 
naturreservat

• Skepplanda gravfält

• Stugåsberget

• Vadbacka

• Verle gammelskog

• Stora Kroksjön, Risveden

• Prästalund, Starrkärr 
Kilanda

• Rannebergsstigen, 

Älvängen   

• Fågeldammarna i Surte

• Vinningsbo dalar

• Björkärrsäng i Bohus

För en karta som visar var stigarna finns hänvisar vi till 

vår hemsida www.ale.se/bygga-bo-och-miljo/natur/

naturomraden. Klicka på länken ” Natur- och kulturguide 

för Ale kommun”

Grundskolorna, gymnasieskolan 

och obligatoriska särskolan  

startar tisdag den 21 augusti. 

Eleverna har hel skoldag och  

serveras lunch i skolan.  

Eventuella undantag framgår av  

respektive skolas information 

nedan.  Eventuell inflyttning eller 

utflyttning ska anmälas snarast 

till respektive rektorsexpedition. 

GRUNDSÄRSKOLAN

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen: 0303-33 04 73.

Grundsärskolans elever i Älvängen 

börjar kl 08.20 och skolskjuts går 

enligt schema. 

SURTESKOLAN

Telefonnummer till skol- 

expeditionen:  0303-33 06 54

Samling för alla elever kl 09.00 

på skolgården (vid regn i idrotts-

hallen), därefter går alla till sina 

klassrum.

BOHUSSKOLAN

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 01 35

F-6 startar kl 08.00 skoldag enligt 

schema.

7-9 startar kl 08.00 skoldag enligt 

schema.

På uppstartsdagen samlas alla 

elever F-6 och 7-9 i sina hemklass-

rum. 

Föräldramöte för åk 7 äger rum 

den 20 augusti kl 18.00 i aulan på 

Bohusskolan. 

NÖDINGESKOLAN 

Telefonnummer till skolexpeditio-

nen:  0303-33 02 04

Nödingeskolan börjar kl 08.10 med 

gemensam samling på skolgården. 

KYRKBYSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen:  0303-33 01 91

För Kyrkbyskolan gäller uppstarts-

vecka tisdag till fredag (21-24/8). 

Alla elever börjar kl 09.00 och slutar 

kl 14.00 varje dag.

Föräldrar med barn som börjar års-

kurs 6 på Kyrkbyskolan är välkomna 

till ett föräldramöte tisdagen den 

28 augusti, kl 18-20. 

NOLSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 40. 

Rektor: 0303- 33 04 13

Nolskolan börjar kl 08.30.  

Skoldag enligt schema.

HIMLASKOLAN

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 03 69, 

Himlaskolan startar kl 08.30 och 

slutar kl 13.30.

Välkommen på öppet hus måndag 

den 20 augusti mellan kl 17-19 och 

träffa ditt barns mentorer.

Föräldramöte för alla nya sexor 

måndag den 20 augusti mellan 

 kl 18-19.30 i Folkets hus i Alafors.

AROSENIUSSKOLAN 

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 47 

Aroseniusskolan börjar kl 08.30  

och slutar kl 13.00.

MADENSKOLAN 

Telefonnummer: 0303-33 04 63

Madenskolan börjar kl 08.20 och 

slutar kl 13.00. Från och med  

22 augusti skoldag enligt schema.

ÄLVÄNGENSKOLAN 

Telefonnummer: 0303-33 07 76

Förskoleklass kl 09.00–10.00. Års-

kurs 1 och 2 kl.08.20–13.20.

Alla föräldrar bjuds på fika på skol-

gården från kl 09.00. 

Fritids är öppet som vanligt.

GARNVINDESKOLAN

Telefonnummer till skol- 

expeditionen: 0303-33 04 97

Förskoleklass och årskurs 1-3 har 

skoldag kl 08.00-11.50.

Fritidshemmen är öppna som 

vanligt

ALBOSKOLAN

Telefonnummer till skol- 

expeditionen 0303-330497

Alboskolan börjar kl 8.00 och alla 

elever slutar kl 13.40.

Alla elever samlas på skolgården 

kl 8.00, därefter går alla till sina 

klassrum.

ALE GYMNASIUM

Upprop för Ale gymnasium tisdag 

21 augusti 2012

Tel. 0303-33 00 69 – 33 09 54

Upprop för årskurs 1 är i teatern  

kl 10.00.

Upprop för årskurs 2 och 3 är i 

teatern kl 11.30.

Uppropsdagen slutar årskurs 1 ca 

kl.13.00 och årskurs 2 och 3 ca  

kl 14.00.

En lättare lunch serveras.

De gamla skolkorten från förra 

läsåret gäller under perioden 6/8 – 

15/9 2012.

Mer informations finns att läsa på 

Ale gymnasiums hemsida,  

www.alegymnasium.ale.se

SKOLSKJUTS OCH BUSSKORT 

FÖR GRUNDSKOLAN

INFÖR DET NYA SKOLÅRET

Föregående skolårs busskort gäller 

till och med den 14 september. Nya 

skolskjutsberättigade elever åker 

utan busskort på uppropsdagen.

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 

OCH BUSSKORT

Blanketter för ansökan om olika 

former av skolskjuts, kostnadsfria 

busskort eller subventionerade 

busskort för grundskolelever finns 

på Ale kommuns hemsida (www.

ale.se/utbildning-och-barnomsorg/

blanketter-).

Obs! Från och med höstterminen 

2012 gäller en ansökan om  

skolskjuts eller kostnadsfria  

busskort bara för ett skolår i  

taget och måste sökas på nytt 

inför varje skolår.

Från och med den 1 augusti  

besvarar kommunens skolskjuts-

handläggare frågor om skolskjuts 

och busskort på telefon  

0303–33 00 92 mellan kl  09-15.

Skolstart höstterminen 2012
i Ale kommuns skolor


