
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!  
Om du ser ett pågående brott, ring 112.
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Kungörelse
Samråd om detaljplan för bostäder 

 
Ale kommun, Västra Götalands län

Förslag till detaljplan över rubricerat område har 
utarbetats och finns utställt för samråd från och med 

2 stort och ligger i centrala 
Älvängen, mellan Änggatan och Göteborgsvägen. 
Området är tidigare detaljplanelagt. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder centralt i 
Älvängen, i nära anslutning till ny pendeltågsstation, 
service och utbyggd infrastruktur. Planen möjliggör 

Detaljplanen finns utställd för samråd under tiden  

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 

hemsida www.ale.se (Bygga, bo & miljö/Planer och 

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av plankonsult 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun,  

senast den  
7 februari 2014.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ni har väl inte 
missat nya ale.se?
Ni har väl inte missat Ale kommuns nya 
responsiva webbplats. Den tidigare 
webbplatsen uppfyllde inte längre kraven 
på tillgänglighet och användbarhet. Såväl 
kommuninvånare, turister, press och 
medarbetare på Ale kommun får genom 
den nya webbplatsen, en riktigt bra 
användarupplevelse.

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design 
och fungerar lika bra i alla olika skärmstorlekar 
oavsett om besökaren använder sin mobiltelefon, 
surfplatta eller en dator. Designen är skapad utifrån 
Mobile First. Det innebär att designarbetet utgått 
ifrån de minsta skärmarna. Får man till en bra 
användarupplevelse i mobilen kan man sedan skala 
upp för större skärmar. I samband med lansering av ny 
webbplats introduceras också det första tjänsterna i 

successivt.

Webbplatsen har delvis fått en ny struktur, enklare 
genvägar och är mer målgruppsanpassad. Detta för att 
besökaren ska få lättare att hitta i de mångfacetterade 
verksamheterna som kommunen ägnar sig åt. 

– Det är viktigt att minimera tiden för besökaren 
att hitta det som de söker. Vi har därför också 
adderat en bättre sökmotor, säger Anne Kolni, 
kommunikationschef i Ale kommun.

Ett problem som ofta ställer till det på kommunala 

webbplatser är att innehållet är alldeles för omfattande 
och för krångligt skrivet. Ale har som mål att ha 
en webbplats med en lagom mängd innehåll som 
besökaren är intresserad av och som är skriven på ett 
sätt som besökaren förstår.

Arbetet med att kvalitetssäkra webbplatsen är en del av 
ett omfattande uppdrag som innebär att förbättra Ale 
kommuns tillgänglighet och service. 

– För att kunna erbjuda god service är det viktigt 
att man sätter medborgaren i fokus och tänker 
kundorienterat. Vi tittar nu på hur vi kan öppna upp 
för mer personlig service och vilka tjänster som skulle 
kunna ingå i ett framtida kundcenter, avslutar  
Anne Kolni.

Ale kommunfullmäktige 
sammanträder 2014
måndag 27 januari

måndag 26 maj
måndag 16 juni

måndag 1 september
måndag 29 september
måndag 27 oktober

Mötena äger rum i Medborgarhuset i Alafors och är öppna för 
allmänheten. Exakta mötestider annonseras i god tid och går 
även att finna på ale.se fram över.

Vill du skydda dig mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för 
dig och dina grannar att samverka mot brott och öka 
gemenskapen i området där du bor.
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, 
parhus, lägenhet eller fristående villa i tättbebyggt 
område likväl som på landsbygd.

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
 


