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TISDAG 19/3 KL 18 SJÖVALLEN, ALAFORS
Sedvanliga årsmöteshandlingar erhålles på plats. Fika.

Varmt välkomna!

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bidragsansökningar från föreningslivet ska vara Vaknafonden tillhanda
senast måndag 18/3. Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

LILLA EDET. Behovet är 
stort och projektet är 
därför efterlängtat.

I torsdags togs första 
spadtaget för ett nytt 
LSS-boende i Lilla Edet.

Fastigheten byggs på 
Ängshöken och kom-
mer att inrymma sex 
lägenheter.

Representanter från Leifab, 
Peab och kommunen hade 
samlats för att symboli-
sera att arbetet med det nya 
LSS-boendet på Ängshö-
ken, alldeles söder om Sunes 
Glas, nu är igång. Det togs 
ett gemensamt första spad-
tag, men fortsättningsvis får 
entreprenören Peab jobba på 
egen hand. Den 1 juli ska det 
vara klart för inflyttning.

– Boendet kommer att 
ligga centrumnära, men sam-
tidigt i en naturskön omgiv-
ning, förklarade kommunal-
rådet Ingemar Ottosson (S) 
innan han satte skyddshjäl-
men på huvudet och grep-
pade spaden.

Fastigheten kommer att 
mäta 600 kvadratmeter och i 
huskroppen blir det plats för 
sex lägenheter om vardera 
50 kvadratmeter, inklude-
rat badrum och kök. Huset 
förses även med gemen-
samhetsytor, som kommer 

att kunna användas av de 
boende.

Ledarstjärna
– Den personliga integrite-
ten har varit något av en led-
stjärna i vårt planeringsar-
bete. Varje lägenhet kommer 
att ha egen ingång utifrån. 
Även gemensamhetsdelen 
blir av individuell karaktär. 
Det kommer att finnas ett 
ljudisolerat rum där indi-
viden själv kan bestämma 
vilken aktivitet som hon 
eller han vill göra, exempel-
vis lyssna på musik, läsa en 
bok och så vidare, förklarar 
enhetschef Carina Anders-
son-Ghulam.

Det fanns tidigare planer 

på att göra om delar av Pil-
gården till ett LSS-boende, 
men här sade Socialstyrelsen 
nej.

– Det skulle bli för mycket 
institution över ett sådant 
boende och därför blev det 
nej. Vi har väntat länge på att 
detta projekt skulle komma 
igång eftersom behovet av 
LSS-platser är stort, säger 
socialchef Sven Bergelind.

Det nya LSS-boendet 
kommer att vara försett med 
personal dygnet runt.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Infl yttning till sommaren

Nytt LSS-boende på Ängshöken
Byggherren Leifab, entreprenören Leifab, samt representanter från kommunen tog det sym-
boliska första spadtaget för det nya LSS-boendet på Ängshöken i Lilla Edet.

Socialchef Sven Bergelind och enhetschef Carina Andersson-
Ghulam.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVS

TIDNING!

Reportageidéer?
Tipsa oss!

Jonas Andersson, 0707-36 85 31, jonas@alekuriren.se
Johanna Roos, 0707-71 29 45, johanna@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se

Fyra åkerier i 
Vecka 10  •  2009  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0768-46 85 97

KSB STÄD

Kinds Vakt verksammar i hela Västra 

Götalands län, och har sedan juni -08 

levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 

LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • Parallellt med 45:an

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Vecka 42  •  2009  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

En äkta husvagn!– Flytten av hyreshusen från Älvängen inleddes i torsdags
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Vecka 42  •  2010  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

För kontakt och offert 0709-50 94 88

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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UF-mässa med framgångar 

för Ale gymnasium

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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Nytt och fräscht 
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 

städservice även erbjuder 

olika sorters kringservice.
- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och  Lilla Edets kommun.
För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet varje vecka!Telefonen är öppen för tidsbeställning lördagar kl 9-14

Nu är Gullimitt i centrum
Läs sid 11

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Al

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Leasing = samtliga priser utgår från ett restvärde om 30%, exkl moms.

Ford Transit Connect 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.
Ford Transit 260S (100 hk) 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

Nya
transport- och personbilar

www.battrebil.se

JUST NU BRA PRISER PÅ LAGERBILAR!

RING 0303-960 96

Vecka 11 ger 
Alekuriren ut 
Fokus Företag 

på nytt!
En lokal näringslivsbilaga till samtliga 
hushåll i Ale-Lilla Edet samt till alla 
företag i Ale, Lilla Edet och Kungälv.

Har du något att berätta eller kanske 
erbjuda företagskollegor i närområdet?

Manusstopp torsdag 7 mars kl 12.
Annonser:  Kent Hylander, 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se


