
Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd: 

Julafton, Juldagen och Annandag jul

Nyårsafton och Nyårsdagen 

Trettondedagen

 

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. 

Ökad skadegörelse och  
anlagda bränder

Vi har sett en ökning av skadegörelse och anlagda 

bränder i vår kommun de senaste veckorna. Bränderna 

har främst varit i bilar och containrar. Skadegörelsen i 

form av klotter och vandalisering har framförallt varit på 

och omkring våra pendelstationer, samt Resecentrum i 

Älvängen. Både bränder och skadegörelse kan leda till 

allvarliga konsekvenser, om det vill sig illa! Nu behöver 

vi allmänhetens hjälp för att komma till rätta med 

problemen.

 

Om du ser något misstänkt, tipsa polisen på 114 14. 

Polisen tar tacksamt emot alla tips, stora som små!  

Läsårstider och lov för grund
skolan och Ale gymnasium 

 

gäller inte Ale 

gymnasium

Renhållningen informerar inför Jul och  
Nyår samt Trettondedagshelgen

Julöppet på 
biblioteken i Ale

Ale bibliotek, Nödinge
måndag 23 december, 9.00 - 15.00

Julafton, STÄNGT

Juldagen, STÄNGT

Annandagen, STÄNGT

fredag 27 december, 10.00 - 17.00

lördag 28 december, 10.00 - 14.00

måndag 30 december, 9.00 - 15.00

Nyårsafton, STÄNGT

Nyårsdagen, STÄNGT

torsdag 2 januari, 9.00 - 19.00

fredag 3 januari, 10.00 - 17.00

lördag 4 januari, 10.00 – 14.00 

måndag 6 januari, STÄNGT

Skepplanda bibliotek
måndag 23 december, STÄNGT

måndag 30 december, STÄNGT

Övriga dagar ordinarie öppettider

Meröppet alla årets dagar 06-21

Surte bibliotek
Ordinarie öppettider

Meröppet alla årets d

Älvängens bibliotek
måndag 23 december 10 – 13

måndag 30 december 10 – 13

Övriga dagar ordinarie öppettider

Trevlig helg  

önskar biblioteken!Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan 

sophämtningen behöva flyttas framåt eller bakåt i tiden.

För att vara på den säkra sidan bör ni som har sopkärl,

fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

God Jul och Gott Nytt År
Renhållningen

God Jul & 
Gott nytt år

Vi på Ale kommun vill 

passa på att önska alla 

God Jul och Gott nytt år.

Glöm inte att följa oss på

webben för aktuell 

information.

www.alekommun.se


