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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

KVÄLLSMYS
PÅ ALTANEN!

Få Quartz värmare på köpet...
om du köper en terassmarkis senast 13 september.

Passa nu på att njut av de härliga kvällarna utan att frysa!

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare IP 55 | 1500 Watt

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

Välkomna in och inspireras!PL
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ALAFORS. I våras 
beslutade Kommun-
fullmäktige att Ale 
från och med 2014 ska 
ingå ett nytt avtal med 
Migrationsverket för 
mottagande av ensam-
kommande barn.

Ett nytt boende med 
plats för åtta personer 
ska byggas i Alafors 
gamla spinnerier dit 
man i februari väntas 
kunna välkomna de 
första ungdomarna.

Som avtalet ser ut idag ansva-
rar Ale för att ta emot fem 
ensamkommande flykting-
barn per år, men eftersom 
man hittills inte haft något 
eget boende har de placerats 
i andra kommuner.

Det nya platsavtalet med 
Migrationsverket innebär 
att Ale årligen ska tillhanda-

hålla åtta boendeplatser för 
ensamkommande barn, varav 
tre asylplatser.

Boendet, som ska fär-
digställas under hösten, 
kommer att ligga i Alafors 
gamla spinnerier i anslutning 
till ett redan befintligt ung-
domsboende, som idag har 
sex platser.

– Det blir som ett kol-
lektiv på övervåningen med 
små enrumslägenheter med 
dusch, toa och sovloft. Övriga 
utrymmen är gemensamma, 
berättar Kristina Hallams, 
enhetschef på utförandeen-
heten i Ale kommun.

Genomströmning
I februari hoppas man kunna 
ta emot åtta ungdomar 
mellan 15 och 17 år. Det 
kommer även att byggas fem 
utslussningslägenheter och 
man har ett tätt samarbete 

med Alebyggen för att kunna 
frigöra platser och få en rul-
lians. 

– Med genomström-
ningen räknar vi med att 
kunna ta emot omkring 12 
barn per år, vilket är en för-
dubbling jämfört med tidi-
gare då vi dessutom inte hade 
något eget boende utan fick 
köpa platser i andra kom-
muner, säger Pia Walters-
son, enhetschef på barn- och 
ungdomsenheten inom indi-
vid- och familjeomsorgen i 
Ale kommun. 

Hon menar att samarbetet 
med skolan är av största vikt, 
men exakt hur det samarbe-
tet kommer att se ut kommer 
att diskuteras under hösten. 

– Gamla spinneriet i Alafors byggs om 

Ale får boende för
ensamkommande barn

Boende startas i Alafors. Ale kommuns nya avtal med Migrationsverket som gäller från 
2014 innebär att kommunen årligen ska tillhandahålla åtta boendeplatser för ensamkom-
mande barn och unga. 

LILLA EDET. Idag (läs tisdag) 
sker invigningen av den cen-
trumnära gruppbostaden 
Ängshöken. Ängshöken är 
planerat och anpassat så att 
det dagliga livet ska fung-
era så lätt som möjlighet för 
hyresgäster med stora fysiska 
funktionsnedsättningar. 
Gruppbostaden har sex 

lägenheter och stora gemen-
samma ytor. 

– Här kan hyresgästerna 
fungera som alla andra i sitt 
eget hem och delta på samma 
villkor, säger Iréne Blom-
qvist, verksamhetschef för 
funktionshinderverksamhe-
ten i Lilla Edets kommun.

– Vi är oerhört glada att 

gruppbostaden nu är på plats. 
Det är också glädjande med 
den positiva respons vi fått 
från grannarna i området. 
Det känns tryggt och väl-
komnande för våra hyresgäs-
ter, säger Iréne Blomqvist.

Gruppboendet Ängshöken i Lilla Edet står redo att invigas.

Gruppboendet Ängshöken invigs
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Ni slänger - Vi sorterar
Detta ingår i priset 3300 kronor
• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 

upp till 10m3

• Containerhyra 5 dagar
• Hemtagningsavgift
• Behandlingsavgift

Det enda ni inte kan slänga i denna container är miljöfarligt avfall 
t ex tryckt trä, gips, elektronik och kyl/frys eller schaktmassor.

Beställ redan idag!
Ring 0303-24 58 60

Hyr container i 
Ale till fast pris!


