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Det är vackert och härligt när 

träd och buskar växer och 

frodas. Men häckar som växer 

utanför tomtgräns och som blir 

för höga kan skymma sikten 

i korsningar eller begränsa 

framkomligheten på till 

exempel gång- och cykelvägar.

Som fastighetsägare är man 

enligt Plan- och bygglagen 

skyldig att sköta sin tomt så 

att betydande olägenheter för 

omgivningen och för trafiken 

inte uppkommer och så att 

risken för olycksfall begränsas.

Börja med att fundera över 

vilken typ av häck du ska ha 

- friväxande, klippt, hög, låg, 

vintergrön eller lövfällande. 

Varför ska du ha häcken - för 

att avgränsa, skydda från insyn 

eller som vindskydd? Tänk sen 

efter om du har tid att sköta din 

häck eller om den ska sköta sig 

själv och hur stor plats den får 

ta. Samråd med grannen om 

eventuell gemensam häck och 

vad han/hon tycker om ditt 

förslag.

Gunnar Lindgren 

om kost och hälsa och med saxofon
Nyttig kost : om fetter, kolhydrater och god hälsa

Föredrag med Gunnar Lindgren - debattör och miljöforskare. 

Gunnar har saxofonen med sig och vi får bl a höra Margarinblues.

Älvängens bibliotek 

Onsdag 24 april kl. 19.00 

Entré 40 kr, fika ingår
Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner, Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Välkommen till 
kommunfullmäktige

PÅMINNELSE OM VECKANS ORTSUTVECKLINGSMÖTEN
Skepplanda tisdag 16 april kl 19  Bygdegården i Skepplanda

Hålanda onsdag 17 april kl 19  Bygdegården i Hålanda

Nol torsdag 18 april kl 19   Nols Folkets Hus

Glöm inte klippa häcken

Starrkärr/Kilanda
Torsdag 25 april kl 19.00

Starrkärrs bygdegård
 
•  Stefan Kraft från Västtrafik svarar på frågor om busstrafik 

på landsbygden och matningen till pendeltågen.

•  Thorbjörn Andersson från sektor samhällsbyggnad pra-

tar om avfall och återvinning.

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden svarar 

på frågor om bl.a. kommunens översiktsplan och 400 kV 

– ledningen. 

Välkomna önskar Sune Rydén,

 Chatarina Eliasson och Jan Skog

Alafors
Tisdagen 23 april kl 19.00

Medborgarhuset Alafors

En efterlängtad byggnation av lägenheter i Alafors visas!

•  Lars-Ove Hellman AB Alebyggen, presenterar det nya 

bostadsområdet vid Furulund.

•  Emris Olsson Svenska Stenhus, presenterar sina planer 

för flera lägenheter på Solgårdsområdet.

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden, pratar 

om Alafors möjligheter och detta har han lite ny informa-

tion med sig i bagaget.

Det blir även möjligheter att ställa frågor!

Varmt välkommen önskar

Thor Eliasson och Åke Niklasson 

Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten,  
rehab och hemsjukvården/nattpatrullen

Vill du arbeta för oss i sommar?

VA-enheten informerar
Under vecka 16-17 kommer un-

derhållsarbeten ske på dricks-

vattenledningar. Eventuella 

störningar på dricksvattenleve-

reringen kan komma ske med 

följd av missfärgat dricksvatten 

i följande orter; Bohus, Nö-

dinge, Nol, Alafors, Älvängen, 

Skepplanda och Alvhem.

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige att 

fatta beslut om årsredovisningen för 2012.

 

Bland övriga punkter märks:

• Svar på motioner från ungdomsfullmäktige

•  Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet 

–etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation

 
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

Ale kommunfullmäktiges ordförande

Måndagen den 29 april 2013 kl 17.00

Medborgarhuset, Alafors.

Vi söker personer med följande 

kompetens/erfarenhet i första 

hand: 

 • Undersköterskor 

 • Leg sjuksköterskor 

 • Personliga assistenter 

 •  Stödassistenter (inom 

Funktionshinder)

 •  Stödpedagoger (inom 

Funktionshinder) 

 •  Personer med tidigare 

erfarenhet av arbete inom 

vård och omsorg.

Annonsen finns under lediga 

jobb www.ale.se

Kontaktperson

Lena Börjesson

tel 0303-37 12 64

Flexpoolen tel 0303-37 12 60

•  I korsningar får växterna vara högst 70 cm höga inom en 

10-meter sikttriangel.

•  Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, 

över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över 

körbanan minst 4,6 meter

•  Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa 

gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda 

sidor om gatlyktan.

•  Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett 

sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”.

•  Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

•  Klipp din häck varje år i februari—mars och under juli månad.

PLANTERA OCH KLIPP VÄXTERNA SÅ HÄR

VÄRLDSBOKDAGEN, tisdag 23 april kl 18, Ale bibliotek
På Ale bibliotek firar vi Världsbokdagen genom att tipsa alla bokälskare om pärlor ur vårens bokflod. 
Dessutom lanseras bibliotekets nya webbplats för sökningar i katalogen, evenemang och lästips.


