
Ny service i Ale ”Fixa Min Gata” 
erbjuder ett enkelt sätt för dig 
att rapportera fel
Du söker på postnummer eller gatuadress och 
får upp en karta över närområdet och klickar 
på en position på kartan. Nu kan du rapportera 
ett fel. Du väljer sedan en av de kategorier som 
finns, skriver in information om felet och bifogar 
eventuellt ett foto.

När felet är bekräftat skickas detta till kommunen. 
Andra invånare kan se felet och bifoga uppdate-
ringar eller kommentarer.

När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat 
sig på annat sätt kan kommunen lämna uppda-
teringar eller markera felet som åtgärdat. Du får 
information via epost om att felet är åtgärdat.

Du når Fixa min gata via www.ale.se alternativt 
direkt via hemsidan www.fixamingata.se.

Livsviktiga jobb i Ale
Nu söker vi vikarier till flexpoolen för vård och 
omsorg i Ale kommun Undersköterska, legitimerad 
sjuksköterska, personlig assistent, stödassistent 
och stödpedagog (inom funktionshinder) och du 
som tidigare arbetat inom vård och omsorg. Har 
du aldrig arbetat med äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar tidigare men vill prova? 
Sök gärna tjänsterna du med!
Läs mer på www.ale.se/ledigajobb

Ortsutvecklingsmöten! På gång
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Hjärtligt välkomna till informationsträff 
för föreningar kring mat och kulturfesti-

förenings- och kulturliv som vi har i Ale. Det kommer 
att finnas möjligheter att visa upp sin verksamhet på 
olika sätt.  Vi kommer att servera lite fika och vill där-
för gärna att ni anmäler er innan. Sal 106 kl 18:00 på 
Ale gymnasium. Anmäl er till lisa.haeger@ale.se.

Informationsträff för  

föreningar

April
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FREDAG

kl 10.30 Johanna 
Kölsch, har en lättare genom-
gång om vad man ska tänka på 
i hemmet och vad man gör om 
olyckan är framme. Nästa gång 
på bäbsimyset är den 25 april  
och är en barnvagnspromenad.
Anmälan görs till Nödinge bib-
liotek. Det finns ett begränsat 
antal platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud 
om ni inte kan komma. Telefon:  
E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Olycksfall för bäbisar

April
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SKEPPLANDA
Tisdag den 15 april kl. 19.00, Skepplanda Bygdegård

Teman för kvällens möte:

Bygdegårdsföreningens verksamhet och  
den renovering som gjorts.
Kommunchef Björn Järbur presenterar sig.
Lotti Klug från Brottsförebyggande rådet 

redogör för grannsamverkan, förebyggande 
arbete samt narkotikabekämpning i Ale.
Fibersamordnare för Ale och Lilla Edets 
kommun Per Persson redogör för 
utvecklingen i Skepplanda med omnejd.

Övriga frågor

Vi bjuder på fika som vanligt.

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Sven Rydén, Johnny Sundling och Klas Nordh

STARRKÄRR/KILANDA
Onsdag den 16 april kl. 19.00, Starrkärrs bygdegård

Teman för kvällens möte:
Fiber för snabbare uppkoppling i hemmet. 
Bredbandssamordnare Per Persson.
Kommunalråd Mikael Berglund (M) redovisar 
läget för vindbruksplanen samt senaste nytt 
från kommunen.

Övriga frågor

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog Holgersson

SURTE
Tisdag den 15 april kl. 19.00, Surte församlingshem

Teman för kvällens möte:

Bredbandssamordnare Per Persson talar om 
fibermöjligheter.

Vägföreningen Surte-Bohus besvarar frågor 
om hundtoaletter och dåligt skyltat till bl.a. 
Glasbruksmuseet och Surtesjön m.m.

Kommunalråd Paula Örn (S) talar om den 
blocköverskridande uppgörelsen om skolan.
Kommunalråd Mikael Berglund (M) talar om 
den blocköverskridande uppgörelsen om 
skolan.
Jan A Pressfeldt (AD) pratar om pågående 
byggnationer och kommande byggnationer. 
Även Surtes framtid.

Övriga frågor

Vi kommer att servera kaffe och goa bullar i mitten 
av mötet.

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engström

Aktiviteter för företagare & 

Starta Företag-dagen Göteborg  

IHM Business School

Deklarera din enskilda firma  

Nols Företagscenter

Starta eget-introduktion  
Torsdag 24/4 

Galakväll för företagare i Ale Kommun  

Arr: Företagarna, Ale Kommun

Måndag 28/4

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen 

Kungstorget 2 Göteborg. 

Värdskapsutbildning  

Tisdag 29/4 kl 08–12  
Aulan Ale Gymnasium

FemAle Kvinnliga nätverket 
7 maj, kl 12.00-14.00 – Klädkällaren 

Starta Eget introduktion 
7 maj, kl 17:30-19:30 – Nols Företagscenter

Öppet Hus Skatteverket med Almi 
8 maj klockan 17:00–19:00, - Drivhuset, Coompanion 
och NyföretagarCentrum Hvitfeltsgatan Göteborg.

Skepplanda Simhall
Öppettider för allmänheten  
under påsklovet  vecka 16!

Måndag 14/4

Tisdag 15/4

Onsdag 16/4

Torsdag 17/4  

Fredag 18/4 till mån 21/4 stängt

Efter kl 20.00 endast för 16 år och äldre. 

Vi tar även emot friskvårdskuponger som betalning!
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www.ale.se/ 

foretagare

Ida Backlund  
grundare av Rapunzel of  

Sweden!

För sju år sedan startade Ida Backlund, 
då bara 22 år gammal, det webbaserade 
löshårsföretaget Rapunzel of Sweden. 
De senaste åren har företaget haft en 
stor tillväxt och i dag säljer Rapunzel of 
Sweden löshår, peruker och hårvård 

länder. Ida har även skapat stiftelsen 
Rapunzel vs. Cancer med syfte att 
donera medel till organisationer som 
arbetar mot cancer. Hon menar och 
visar med det att vi tillsammans kan 
göra skillnad och vill inspirera fler att 
göra samma sak.

Plats: Glasbruksmuséet i Surte
Tid: 

Anmälan: info@webfabale.se


