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LUNCHFILMER 
Vi börjar filmåret 2013 med den femfaldigt Oscarsbelönade dramakomedin 

The Artist den 9 januari. Se alla lunchfilmer för 100 kr totalt i Teatern, Ale 

gymnasium, Nödinge.

Onsdag 9 januari kl 13 - The Artist

Onsdag 30 januari kl 13 - Midnatt i Paris

Onsdag 20 februari kl 13 - Carnage

Onsdag 13 mars kl 13 - Palme

Onsdag 3 april kl 13 - Searching for Sugar Man

Mer information om filmerna på www.ale.se. Med 

reservation för eventuella ändringar. Ett samarbete 

mellan föreningen Ale Cinema, Kulturverket och 

Studieförbundet Vuxenskolan

UTSTÄLLNING OM UTGRÄVNINGEN I 

FURULUNDSPARKEN
Den 22 september i år kunde man få 

gräva med arkeologen Andreas Antelid 

i Furulundsparken. Vad hittade man 

egentligen? 

Kom och se på utställningen på Nödinge 

bibliotek fram till den 7 januari. 

Kanske minns du något kring dansbanor? 

Vid frågor kontakta kultursekreterare Lisa 

Haeger ( lisa.haeger@ale.se)

Renhållningen informerar inför Jul och 

Nyår samt Trettondedagshelgen

Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd: 

Julafton, Juldagen och Annandag jul

Nyårsafton och Nyårsdagen 

Trettondedagen

Annars har vi öppet som vanligt vardagar 07.00-15.45 

tisdagar 07.00-20.00 samt lördagar 09.00-16.00 

Om du saknar kort, kontakta personalen så öppnar de bommen och du får 

fylla i en ansökan om kort samt lämna ditt avfall.

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan sophämtningen behöva 

flyttas framåt eller bakåt i tiden.

För att vara på den säkra sidan bör ni som har kärl,

ställa ut dessa minst 2 dagar före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen skotta och sanda hela vägen

fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Renhållningen

Öppettider på 
biblioteken i Ale  
under helgerna 

Ale bibliotek, Nödinge
torsdag 27 december, 10.00-19.00

fredag 28 december, 10.00-15.00

lördag 29 december, 10.00-14.00

onsdag 2 januari, 10.00-19.00

torsdag 3 januari, 10.00-19.00

fredag 4 januari, 10.00-15.00

lördag 5 januari, stängt

Biblioteken i Skepplanda, 
Surte och Älvängen  
har stängt torsdag 27 december, för  

övrigt gäller ordinarie öppettider.

Förändrade 
öppettider hos 
individ- och 
familjeomsorgen 

Från och med den första januari 

har Individ- och familjeomsorgen 

förändrade öppettider. 

Våra nya öppettider är:

Måndag 8-16.30

Tisdag 8:00 -10:00, 13:00 – 18:00

Onsdag 8:00 – 16:30

Torsdag 8:00 – 16:30

Fredag 08:00 – 15:00

PÅ GÅNG I ALE

Nu kan du jaga eltjuvarna 

i ditt hem. Ale energi- och 

klimatrådgivning har köpt 

in elmätare som nu finns att 

låna på biblioteken i Nödinge, 

Skepplanda, Surte och Älvängen. 

Elmätarna mäter elförbrukning 

och årskostnad för apparater 

och lampor i ditt hem. Manual 

medföljer. Lånetiden är fyra veckor. 

Välkommen till ditt bibliotek!

Låna elmätare på biblioteket

Brand påBrand på
Hotel SurteHotel Surte

En singelolycka inträffade på E45 i Nol på torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten fi ck 
larmet klockan 14.23. Bilisten hade troligen bländats av solen och kört in i mitträcket. Föra-
ren fördes till sjukhus med ambulans.

Singelolycka i NolSingelolycka i Nol

Fo
to

: 
C

h
ri

st
er

 G
rä

n
d
ev

ik
Fo

to
: 
C

h
ri

st
er

 G
rä

n
d
ev

ik

Vid halv elva-tiden på måndagskvällen gick larmet på Hotel Surte. Sex hotellrum fi ck Vid halv elva-tiden på måndagskvällen gick larmet på Hotel Surte. Sex hotellrum fi ck 
evakueras sedan en brand brutit ut i ett av rummen. Räddningstjänsten kunde snabbt evakueras sedan en brand brutit ut i ett av rummen. Räddningstjänsten kunde snabbt 
begränsa eldens spridning. Personen som hyrde rummet hade lämnat rummet två timmar begränsa eldens spridning. Personen som hyrde rummet hade lämnat rummet två timmar 
innan branden startade. Inga personskador rapporteras.                   Text: Jonas Andersson  innan branden startade. Inga personskador rapporteras.                   Text: Jonas Andersson  
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