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ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 

Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för innan man anlitar 
oseriös arbetskraft som i 
slutändan kostar pengar för 
andra, säger Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör på 
Ale kommun. 
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Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört diverse markarbeten i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen av bland annat uppbruten asfalt och behandlade träslipers.

Nationaldagsteater - Maten är klar
>> Torsdag 6 juni kl 11

Populära Longkalsong kommer hit på Nationaldagen med en fantasifull 

familjeföreställning om mat, vän skap och om att säga förlåt ibland. Kom in och 

sjung med i sånger om morötter, deg och sushi! Entré 50 kr/ person. Förköp Ale 

bibliotek, Nödinge 0303-330 216. Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.
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Maj - juni

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Bönabo 1:5 har 

inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter till 

Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 2013-

06-20 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors. 

Handlingarna fi nns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 

kommunhuset Alafors.

Invigning av 
västsveriges första 
meröppna bibliotek
i Surte lördag 1 juni kl. 12.00
 

•  Biblioteket är öppet med personal 

kl. 11.00 - 14.00. Passa på att regist-

rera dig som meröppetlåntagare 

redan på invigningsdagen.

•  Start sommarlån till 3 september.

•  12.00, Isabell Korn, ordförande i Ale 

kultur- och fritidsnämnd, 

inviger meröppet bibliotek Surte.

•  12.30 – 13.00, bokfi skedamm för de yngre barnen

 

Surte bibliotek kommer att vara meröppet varje dag 

kl. 06.00 – 21.00.

Välkommen!

 

Studenten på Ale gymnasium torsdag 30 maj.
Ale bibliotek, Nödinge, har denna dag öppet kl. 15.00 – 19.00.

KUNGÖRELSEStudentexamen på Ale gymnasium 2013

Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 på innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.
 

Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl. 06.30-11.00. 

Boende som har bilar stående på parkeringen, tänk på att fl ytta dem.

Café Magnifi k och Komvux har stängt hela dagen. 

Biblioteket öppnar kl. 15.00.
 

Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är begränsad mellan kl. 12.00–14.00.

Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium


