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September

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 30 september 
2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut 
om följande:

•   VA –plan 2050

•  Svar motion från Sverigedemokraterna om helt slopad biståndsbedömning 
för personer äldre än 85 år beträffande plats på särskilt boende.

 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos 
Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening 
direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 
Välkommen!
 
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Välkommen till höstens 
ortsutvecklingsmöten!
Nu har datumen för höstens ortsutvecklingsmöten blivit fastställda. 

Du vet väl att du som invånare 

i Ale kommun kan beställa 

container genom renhållningen?
Om du som privatperson behöver röja på vinden, städa ur källaren eller rensa 
i trädgården kan du hyra en container genom Ale kommun, renhållningen. Vi 
erbjuder 4 olika storlekar, från 5 m3 till 15 m3. På vår hemsida, www.ale.se, kan du 
läsa om vad det kostar och vilka regler för sortering som gäller. Självklart kan du 
även kontakta renhållningens kundtjänst, tel. 0303-330108, både vid frågor och för 
att göra en beställning.

Prislista för hyra av container enligt 2013 års renhållningstaxa:

Avgift per behållare och tillfälle (priserna är inklusive moms)

Storlek Rena material Brännbart avfall Osorterat avfall

5 m3 870,00 kr 1 153,75 kr 1 900,00 kr

8 m3 952,50 kr 1 406,25 kr 2 601,25 kr

10 m3 1 010,00 kr 1 576,25 kr 3 070,00 kr

15 m3 1 112,50 kr 1 962,50 kr 4 202,50 kr

Avgiften inkluderar transport, behandling samt hyra av container för en vecka.  
För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 10 kr per dag (12,50 inkl. moms).
  
Rena material - omfattar någon av följande fraktioner: trä, skrot, komposterbart 
trädgårdsavfall.
Brännbart avfall - endast brännbart material som papper, plast, textil, trä mm
Osorterat avfall - grovavfall och trädgårdsavfall från hushåll.

Observera att farligt avfall, däck, gipsskivor eller elavfall ej får läggas i containern. 
Hushållens farliga avfall skall lämnas till kommunens miljöstationer. Däck, gipsskivor 
och elavfall kan lämnas på Sörmossens återvinningscentral. 

För detaljerad information, vänligen se Sorteringsanvisningar för container på www.
ale.se eller kontakta kundtjänst, tel. 0303-330108.

Att tänka på:
Du kan inte hyra container för bygg- och rivningsavfall eller stallgödsel genom 
kommunen. Behöver du container för sådant avfall kan du anlita valfri entreprenör.

Återvinningsbart material som förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
tidningar och kläder bör lämnas på återvinningsstationerna.

Träff för seniorer
FNs internationella äldredag 1 oktober 

kl 10.00-13.00 i Bohus servicehus

En dag om äldres säkerhet. Kom och lyssna på brandman Mikael Söder,  
sjukgymnast Christina Olofsson, dietist Jenny Sallander, distriktsläkare 
Kerstin Alerås, Bohuspraktiken med flera.

Vi bjuder på fika samt en kasse med broschyrer att ta med hem.

PROBLEM?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 
med alkohol eller andra droger är Du välkommen 
att kontakta oss på telnr: 0303 37 12 84, onsdagar 
mellan 
kl. 9.00-10.30. (I rådgivningssamtalet kan du alltid 
vara anonym)
Vi som erbjuder behandling och råd- och 
stödsamtal arbetar som kuratorer på 
Vuxenenhetens öppenvård och finns i Surte.
 
Välkommen!
Ale kommun/Vuxenenheten

Kom till kommunfullmäktige

Alvhem  3 oktober

Alafors  8 oktober

Hålanda  9 oktober

Bohus  10 oktober

Starrkärr/Kilanda 15 oktober

Skepplanda 16 oktober

Nol 17 oktober

Älvängen 22 oktober 

Surte 23 oktober

Nödinge 24 oktober

Ortsutvecklingsmötena är din möjlighet att inhämta information om vad som 
händer på lokala orter i Ale kommunen. Det är även din möjlighet att framföra idéer 
och utvecklingsförslag till kommunens förtroendevalda. Om du har en fråga som du 
vill ska behandlas på ortsutvecklingsmötena så skicka den till:

Ortsutvecklingsmöten

Att. Cecilia Stedt

449 80 Alafors

Det går även bra att mejla frågorna till e – postadress: cecilia.stedt@ale.se. Frågorna 
ska vara kommunen till handa senast en vecka innan mötet för att du ska vara säker 
på att få svar på dem under mötet. En mer utförlig dagordning för respektive möte 
kommer att publiceras i senare nummer av Alekuriren och på www.ale.se så snart 
de är färdiga.

Tack 
för din arbetsinsats som vikarie 

under sommaren 2013

Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten, 

Flexpoolen, Ale kommun


