
Fettar du till? 

Matfett och olja kan orsaka stopp om du häller 

ut det i vasken eller toaletten. Fettet och oljan

stelnar till en hård massa i ledningen och hindrar 

då spillvattnet – toalett-, dusch-, tvättvattnet -

att rinna obehindrat i ledningarna.

Allt detta gör så att vi får avloppsstopp i ledning-

arna, vilket en del av våra kunder har fått känna

av med att få upp avloppsvattnet i källaren. Våra 

pumpar i pumpstationerna får också jobba

hårdare vilket leder till ökat slitage, större arbets-

belastning och ökade kostnader.

VA-enheten ber alla sina kunder att hälla fettet i 

t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i

vanliga hushållssoporna istället för vasken och 

toaletten.

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

På gång

Aktiviteter för företagare & 
entreprenörer april 2014!

Starta Företag-dagen Göteborg  

IHM Business School

Deklarera din enskilda firma  

Nols Företagscenter

Starta eget-introduktion  

Torsdag 17/4 kl 17.30–19.30 

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen 

Kungstorget 2 Göteborg. 

Värdskapsutbildning  

Tisdag 29/4 kl 08.30–12.00  

Aulan Ale Gymnasium

April

24
TORSDAG

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 

till över 220 000 kunder i mer än 60 

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: 12.00–13.30

Anmälan: info@webfabale.se

April

25
FREDAG

Vi avslutar bäbismyset med en 

gemensam promenad med 

stop med kaffe och guidning av 

en plats i Nödinge, samling vid 

biblioteket kl 10.30-11.30.

Anmälan görs till Nödinge 

bibliotek. Det finns ett begränsat 

antal platser och vi vill gärna att 

ni lämnar återbud om ni inte kan 

komma. Telefon: 0303-33 02 16 

E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Barnvagnspromenad.

April

24
TORDAG

Missa inte årets fest, där ni som företagare i Ale bjuds 

på en äkta galakväll. Utmärkelsen Årets Företagare 

delas ut av Företagarna Ale och vinnarna i Webfab 

Ale The Contest koras. The Flashmen bjuder sedan 

upp till dans. Anmälan sker via följande länk: www.

ale.se/anmalan Pris: 595 sek ex moms.

Näringslivsgala
Kl 18.30. Kvarnvägen 1, Surte

Cykla ut-korten  
Kan hämtas på biblioteken och vårdcentralerna.

Ge dig ut och tävla om fina priser. Skicka in kortet 

senast 5 juni.

Kommunfullmäktige sammanträder 
Varmt välkommen! Måndagen den 28 april 2014 
kl.17.00 i  Medborgarhuset, Alafors. Observera 
ändrad tid!

Under sammanträdet planerar kommunfullmäk-

tige bland annat att fatta beslut om följande:

Årsredovisningen 2013 för kommunen och 

dess bolag

Svar på motion från Ahlafors fria skola  

angående ungdomsevent

Svar på motion från Aroseniusskolan  

angående skolmaten

 

En fullständig föredragningslista kommer framö-

ver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, tel. 

0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närra-

dioförening direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. 

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 

kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 

kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 

under punkten Allmänhetens frågestund. Kontak-

ta sekreterare i förväg och anmäl att du vill ställa 

en fråga. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 

Cecilia Stedt, sekreterare.

Ortsutvecklingsmöte Älvängen
Tisdag den 22 april kl. 19.00, Aroseniusskolans aula

Teman för kvällens möte:

Förändring i Älvängens centrum kommer att 

planeras tillsammans med boende i Älvängen. 

Om du är intresserad av att vara med så kan du 

passa på att anmäla ditt intresse under mötet. 

Punkten presenteras av verksamhetschef 

Magnus Blombergsson, kommunfullmäktiges 

ordförande Klas Nordh (FP) och ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt 

(AD) m.fl.

Bredbandssamordnare Per Persson berättar 

om fiberkabel.

Tjänsten ”Fixa min gata” presenteras av  

driftchef Gustaf Nilvall.

Vi kommer att bjuda på fika under 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 välkomna önskar 

Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin  

och Ingvar Arvidsson

Nämndsammanträde
Varmt välkomna till Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens öppna nämndsammanträde tors-
dagen den 24/4!. Mötet kommer att hållas i A-salen 

i Medborgarhuset, Alafors med start kl 18.00.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden  

kommer att behandla bl.a. följande ärenden:

Ledningssystem för systematiskt  

kvalitetsarbete

Revidering av förfrågningsunderlag för  

valfrihetssystem inom hemtjänsten 

Svar på Granskningsrapport –  

Granskning av hemtjänst

Redovisning av resultat från brukarenkäter 

inom äldreomsorgen

Varmt välkomna!

Boel Holgersson, ordförande 

Lisbeth Tilly, sektorschef 

Föredragningslistan finns tillgänglig på Ale 

kommuns hemsida senast en vecka innan sam-

manträdet. För att få tillgång till handlingar inför 

mötet, kontakta nämndsekreterare 

Hanna Henningsson på nummer 0303-33 01 41 

eller e-post hanna.henningsson@ale.se.

Schema för sophämtning påsken 2014

Ordinarie hämtdag måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Hämtdag vecka 16
söndag eller 
måndag

måndag eller 
tisdag

tisdag eller 
onsdag

onsdag eller 
torsdag

torsdag eller 
fredag

Hämtdag vecka 17 måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Fridha Lundell & Michael Bäck underhåller!

www.ale.se/ 

foretagare


