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April

Bibliotekens öppettider 
på Valborgsmässoafton
Ale bibliotek, Nödinge, 8.30 – 15.00

Skepplanda bibliotek, 10.00 – 15.00

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 Margarin-

blues.

Älvängens bibliotek 

Onsdag 24 april kl. 19.00 

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

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte
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 bland annat kommunens översiktsplan och 

400 kV – ledningen. 

Välkomna önskar Sune Rydén,
 Chatarina Eliasson och Jan Skog

A2020, avfallsplan för 

Göteborgsregionen (GR) 

beskriver hur kommunerna 

inom GR, ska arbeta med 

avfallshanteringen fram till år 

2020. Regionala handlingsplaner 

med konkreta åtgärder 

kommer att tas fram vartannat 

år. Dessa är tänkta att utgöra 

en del av kommunernas 

verksamhetsplanering och de 

lokala renhållningsplanerna 

ska uppföras i linje med 

A2020 avfallsplan för 

Göteborgsregionen. 

Dokumentet ska vara 

vägledande i alla delar av 

avfallshanteringskedjan: vid 

planering av nya bostads- eller 

verksamhetsområden, vid 

prövning av bygglov, i tillsyn 

över miljöfarlig verksamhet 

och för hur invånarna och 

verksamheterna i samhället ska 

hantera sitt avfall. 

Fokus i avfallsplanen är på 

hushållsavfall, men den 

innehåller också mål som 

omfattar verksamhetsavfall.

Planen är politiskt beslutad och 

riktar sig i första hand till de 

politiker och tjänstemän som

arbetar med avfallsfrågor på 

något sätt. Genom ett uppdrag 

från respektive kommun 

har Göteborgsregionens 

kommunalförbund svarat för 

framtagandet av planen.

 

A2020, avfallsplan för 

Göteborgsregionen finns 

utställd för granskning under 

tiden 29 april – 25 maj 2013 på 

biblioteken i Nödinge, Surte 

och Älvängen. Förslaget finns 

även tillgängligt på kommunens 

hemsida www.ale.se

Eventuella synpunkter framförs 

skriftligen till Ale Kommun, 

Renhållningsenheten, 449 80 

Alafors, senast 26 maj 2013.

 

Vill du ha ytterligare information 

eller har frågor, är du 

välkommen att kontakta

Annica Jansson, 

Renhållningsenheten, på tel. 

0303-330417 eller via e-post: 

annica.jansson@ale.se

Utställning A2020, avfallsplan 
för Göteborgsregionen

BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER

Huvudbiblioteket Nödinge:     

måndag     08.30-19.00

tisdag         08.30-19.00

onsdag      10.00-19.00

torsdag      08.30-19.00

fredag       10.00-15.00

lördag        10.00-14.00 

(september – maj)

 

Surte bibliotek:                        

tisdag        14.00-19.00

onsdag       10.00-16.30

torsdag      10.00-15.00

 

Älvängens bibliotek:                

måndag    10.00-16.30

onsdag      14.00-19.00

torsdag      10.00-15.00

Göteborgsregionen består av kommunerna: 

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 

Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tvätta din bil i en biltvätt! 

Den uppmaningen gör 

miljökontoren i alla landets 

kommuner. Syftet är att 

uppmärksamma den negativa 

miljöpåverkan som biltvätt på 

gatan medför. 

I samband med att vårsolen tittar 

fram och vinterdäcken byts är det 

många som passar på att tvätta 

bilen. Enligt en uppskattning 

från Naturvårdsverket 

sker två tredjedelar av alla 

personbilstvättar på gatan, 

garageuppfarten eller andra 

platser utanför godkända 

anläggningar. 

– Tvätta i stället din bil i en 

biltvättsanläggning – antingen 

en automatisk eller gör-det-

själv-hall, säger Bodil Ljungkvist, 

miljöinspektör på kommunen. 

Biltvättsanläggningarna ska ha 

oljeavskiljare eller reningsverk för 

att rena det förorenade vattnet 

från tvätten.

 

Vid biltvätt på gatan avleds 

tvättvattnet oftast ner i 

dagvattenbrunnar. I de flesta 

fall leds vattnet sedan orenat 

ut i närmaste sjö eller havsvik. 

Tvättvattnet från biltvätten 

innehåller dels föroreningar 

från bilen som tungmetaller, 

olja, däck- och asfaltsrester, dels 

kemikalier från bilvårdsmedel. 

Dessa kan vara skadliga 

för människor, miljö och 

vattenlevande djur. 

Enligt information på 

webbplatsen www.hsr.

se (stiftelsen Håll Sverige 

Rent) innehåller vattnet från 

svenskarnas årliga biltvättar 5,5 

ton tungmetaller och 2 000 ton 

olja.

– Som bilägare kan man göra 

en stor insats för miljön genom 

att tänka på var man tvättar 

bilen samt välja miljömärkta 

bilvårdsprodukter, säger Bodil 

Ljungkvist avslutningsvis. 

Mer information om biltvätt på 

gatan och miljömärkta produkter 

finns till exempel på www.

naturskyddsforeningen.se,  

www.svanen.se, www.hsr.se samt 

på www.ale.se

Miljösmart biltvätt
– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

2 STEG MOT EN 
BÄTTRE MILJÖ:
1. Tvätta din bil i en biltvätt

2.  Använd alltid miljömärkta 

bilvårdsprodukter

Tvätta bilen på platser avsedda för 
ändamålet. På så vis skyddar du vårt 
dagvatten från tungmetaller.

Anonym rådgivning
(du behöver inte uppge ditt namn)

Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 

med alkohol eller andra droger är Du välkommen att 

ringa på 

tel: 0303-37 12 84, onsdagar 09.00-10.30.

Vi erbjuder behandling, råd och stöd.

Välkommen!

Vuxenenheten

Individ-och familjeomsorgen

Besöksadress:

Brattåsstigen 6, Surte


