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Mars

Mötesplats Föräldrar
på biblioteken i Ale
Drop-in 18.00–19.30
Om alkohol och andra droger. Prata med drogförebyggaren

Thomas Berggren, fritidsledarna och Anni Nicklasson från SSPF.

>> Onsdag 3 april Älvängens bibliotek, Aroseniusskolan

>> Måndag 8 april Skepplanda bibliotek vid Albotorget

>> Tisdag 16 april Surte bibliotek, Göteborgsvägen

Renhållningen informerar  
inför Påskhelgen
Sörmossen - Återvinningscentral & miljöstation
Vi har helgöppet på återvinningscentralen, för alla 

er som börjat vårstäda, Påskafton 9-16. Däremot är det stängt under 

Långfredagen, Påskdagen och Annandag påsk. 

Våra normala öppettider är vardagar 7-1545, 

lördagar 9-16 samt kvällsöppet tisdagar 16-20.

Ta med återvinningskortet! 

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

får fylla i en ansökan om kort samt lämna ditt avfall.  

Sophämtning
I samband med påskhelgen kan det bli vissa förskjutningar

av hämtningsdagar. För säkerhets skull:

Ställ ut kärlen 2 dagar före ordinarie hämtningsdag

Återvinningsstationer
Vi vill rikta en uppmaning till er som slänger sopor och skräpar ned på 

våra återvinningsplatser. Sluta upp med att sabotera våra gemensamma 

ansträngningar att öka återvinningen och minska sopberget! På 

återvinnings-platserna får endast återvinningsmaterial lämnas.

Ring 0303-33 01 07, -08, -09 för ytterligare upplysningar.

Sedan en tid tillbaka har vi i Ale kommun, liksom 

i övriga landet, haft problem med oseriösa sten- 

och asfaltsläggare. De åker runt i bostadsområden 

under vår- och sommarhalvåret och erbjuder sina 

tjänster, ofta till låga priser. 

Verksamhet Miljö får under denna period på året ta 

emot många samtal om att det dumpats avfall på olika 

platser i kommunen. Att dumpa avfall i naturen är 

förbjudet enligt miljöbalken och det aktuella avfallet 

kan innehålla flera miljöfarliga ämnen. Vi ber därför dig 

som fastighetsägare i Ale kommun att ta ditt ansvar 

genom att undvika att anlita dessa entreprenörer, så 

skyddar vi både miljön och din plånbok.

För att minska risken att bli lurad och därmed 

risken för att avfall från din tomt dumpas på 

otillåten plats bör du tänka på att:

• Fråga vart avfallet tar vägen.

• Tänka dig noga för innan du tackar ja till något.

•  Ta egna referenser på företaget och på utförda arbeten. 

• Kontroller om de har F-skattsedel och om de betalar skatt. 

•  Ta in offerter från olika lokala företag. Genom det lokala 
företaget finns också möjlighet att göra reklamationer vid 
felaktigheter.

•  Skriva ett avtal om du bestämmer dig för att anlita 
hantverkaren.

• Begära identitetshandlingar.

•  Betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. 

• Inte  betala kontant utan till ett företagskonto.

DIGITALA TISDAGAR PÅ  
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
Digitala tisdagar är till för dig som vill lära dig använda datorn och 

internet i vardagen

Anmälan på biblioteket eller telefon 0303-33 02 16

 

>> 2 april 14.00-16.00 Släktforska med datorn

>> 9 april 14.00-16.00 Prova på dator och Internet

>> 16 april 14.00-16.00 Prova på dator och Internet

>> 23 april 14.00-16.00  SEB informerar om sina 

internettjänster

Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek eller hämta 

programmet på ditt bibliotek.

ÖPPETTIDER PÅ 
BIBLIOTEKEN I ALE I PÅSK

BRONSÅLDERN FÖR BARN
>> Torsdag 4 april kl. 13 och 14

 

En arkeolog från Lödöse museum 

berättar om Bronsåldern vid 

hällristningen på Stugåsberget, 

Skepplanda. Hon berättar 

också en fornnordisk saga med 

utgångspunkt från ristningen. 

Vi samlas bakom simhallen i 

Skepplanda och går tillsammans 

ca 500 meter. Passar bäst för barn 

som är ca 7-10 år.  

Fri entré men föranmälan på 

0704-320209 eller sofie.rittfeldt@ale.se

PÅ GÅNG I ALE

Du som är skriven i Ale och är född 1996 eller 1997 är 

välkommen att söka feriearbete under sommarlovet.

Du får arbeta under tre veckor med fem timmars 

arbetsdag, totalt 75 timmar.  

Lönen är 65 kr i timman med 12% semesterersättning.

Din arbetsplats blir inom någon  av kommunens 

verksamheter  eller på någon förening som är verksam 

i Ale kommun. Gemensamt för alla jobb är att de 

kräver att du är ansvarstagande, intresserad av dina 

arbetsuppgifter och kan ta

egna initiativ.  

Mer information  om arbetsplatserna och 

anmälningsformulär

finns på www.ale.se. Ansökningsperioden är mellan 

den 8 - 21 april. För ytterligare information, hör av dig 

till Arbetsmarknadsenheten Sara Mellbin  

tfn: 0303-37 13 17, mob. 0737-73 13 17,

Camilla Alverby tfn: 0303-37 13 16,   

mob. 0737-73 13 16, Lillie Östlund tfn: 0303-33 06 88, 

mob: 0704-32 06 88

Du kan även skicka e-post till: feriearbete@ale.se

Nu är det dags att söka feriejobb

Varning för oseriösa asfaltsläggare 
– Tänk efter före

Skärtorsdag 28 mars

Ale bibliotek, Nödinge,  
9.30 – 15.00
Skepplanda bibliotek,  
10.00 – 13.00
Surte bibliotek, 10.00 – 15.00
Älvängens bibliotek,  
10.00 – 13.00

Öppettider på Ale bibliotek, 
Nödinge, under skolornas 
påsklov

Tisdag 2 april, 10.00 – 19.00
Onsdag 3 april, 10.00 – 19.00
Torsdag 4 april, 10.00 – 19.00
Fredag 5 april, 10.00 – 15.00

Om du misstänker att du blir kontaktad av oseriösa asfaltsläggare eller observerat något som gör dig 

misstänksam kontakta Verksamhet miljö på 0303-33 00 00(vxl) eller polisen på 114 14. 


