
ALE. I måndags lanserades e-tjäns-
ten e-arkiv Ale. En gemensam digital 
informations- och arkivlösning för 
hela kommunen. 

Över 90 000 bygglovshandling-
armellan åren 1943 och 2008 fi nns 
initialt tillgängliga för allmänheten. 

Ale är först ut i Sverige med tjäns-
ten som innebär att man själv kan 
ladda ned och printa ut de handling-
ar man söker

Den nya digitala lagringen säkerställer kom-

munens lagring av information på lång sikt 
enligt gällande lagkrav och förbättrar möjlig-
heter för allmänheten till att söka och återan-
vända kommunens information. Till att börja 
med lanseras arkiverade bygglovshandlingar 
som gäller åren 1943-2008. Arbete med att 
fylla på det digitala arkivet med handlingar 
upp till dags dato fortsätter sedan under året

– Allmänheten kan nu själva ladda ned sin 
handling direkt utan kostnad. Ale är först ut i 
Sverige med denna tjänst, säger May Herlin, 
IT-strateg, och Mattias Lundin, kommun-
arkivarie, Ale kommun

– Vi är jätteglada över att vi nu kan ge 
denna service – dygnet runt, säger Helena 
Lindberg, Administrativ chef sektor Sam-
hällsbyggnad, Ale kommun.

Fler och fler system kommer att flytta in 
ärenden till e-arkivet och blir då sökbara, 
med begränsningar av PUL och sekretes-
skyddat material.
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LEDIGA TJÄNSTER

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning 
hela dagen 

mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Välkommen till oss 
på Adina Hälsan!

Industri, bostad, hyreshus 
i Kungälv, Stenungsund eller Ale. 

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-körkort 

3400:-
Förarbevis 

1700:-
Moped kursstart 

4/2 kl 17.00

Hur kan kommunen 
lägga ned förskolor 
samtidigt som det 

råder brist på platser och 
man har en uttalad önskan 
om att öka infl yttningen 
till kommunen? I Surte är 
situationen den att en av tre 
förskolor skall läggas ner 
samtidigt som det redan nu 
inte fi nns plats på de övriga 
två.

Barnomsorgsplats kan 
erbjudas i en annan ort i 
Ales avlånga kommun, men 
hur ligger det i linjen med 
att det skall vara ”lätt att 
leva” i Ale?

Hur är det tänkt att 
man som heltidsarbetande 
förälder skall hinna ta sig 
kors-och-tvärs genom kom-
munen för att hämta-lämna 
när man har ett arbete att ta 
sig till?

Följer man visionerna 
om Surte så planeras, 
sedan lång tid tillbaka, flera 
hundra nya bostäder.

Runt hundra nya famil-
jer kommer till samhället 
i samband med att ”Green 
Village” börjar fyllas med 
folk hösten 2013.

Räknar Ale kommun 
med att inga barnfamiljer 

kommer att bosätta sig där? 
Måste i samband med detta 
också ifrågasätta den infor-
mation som Green Village 
ger på sin hemsida:

”I planeringen av Green 
Village har viktiga parame-
trar för ett tryggt och kva-
litativt boende säkerställts 
genom närhet till skola, 
förskola, affärer, läkarvård, 
fritidsaktiviteter, grön- och 
strövområden samt tillgång 
till bad och avkoppling.”

Daniel Wexell

– Inte för småbarnsföräldrar i alla fall!
”Ale – lätt att leva”, för vem?

Du kan även göra dina vanliga 

apoteksärenden hos oss.

Välkommen in till 
DocMorris i Bohus 

och träffa vår nya 
hudterapeut Pernilla!

NYHET! 
Mineral make up från 

LA ROCHE-POSAY

Tel: 0303-404500

Ale lanserar öppet e-arkiv

E-arkiv. Ale kommun är först ut med ett öppet e-arkiv där invånare och företagare kan hitta 
offentliga handlingar på egen hand. Testa själv på ale.se.
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