
På gång

Ur syn ur sinne? 

Bara för att fettet, matrester, trasor m.m. 

försvinner ur toaletten när du spolar innebär 

inte att det är borta. Antingen fastnar det 

i din servisledning eller i huvudledningen 

och orsakar stopp eller fastnar i pumparna 

personalen får en ökad arbetsbelastning med 

alla dessa akuta stopp och hinner då inte hjälpa 

våra kunder som vi skulle vilja. Det innebär 

också ökat slitage på pumparna vilket leder 

sina kunder att inte spola ner olika föremål, 

matrester eller tyger i toaletten utan slänga  

det i vanliga hushållssoporna istället.

 
i Bohus och Surte
Ale kommun lägger ned nya ledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Bohus och Surte. Arbetet 
i första etappen. kommer att pågå i cirka sex 
månader. Eftersom det är komplicerade förhållanden 
är det svårt att tidsbestämma. Vissa olägenheter för 
trafiken kan förekomma under denna tid. Arbetet 

Första etappen
Bohus – första delen av Lindvägen upp till Almvägen 
samt själva Almvägen.
Surte – Granstigen.

Frågor? Kontakta: 
 

Studentexamen på  

Tisdag den 10 juni är det studentavslutning på Ale 

gymnasium! Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 

på innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.

Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl. 

 

Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att 

framkomligheten är begränsad mellan

Till alla frivilligarbetare på Ale 
kommuns äldreboende!
Våra boende, personal och chefer vill rikta ett STORT 

TACK för allt ert arbete som ni gör med stort engagemang 

för de som bor på kommunens äldreboende. Era insatser 

förgyller vardagen på ett positivt sätt. Tack vare er blir det 

”guldkanten” som vi är så glada över.

Vi hoppas ni alla får en skön sommar och att när ni 

återkommer är glada att bidra till denna trevnad hos oss.

PS: Är det någon mer som vill engagera sig, kontakta 

gärna oss chefer på Klockareängen, Vikadamm, Björkliden, 

Backavik och Fridhems äldreboende så kan vi lotsa vidare. DS

Ny tipspromenad
Just nu är skogen fylld av fågelsång och spirande grönska! 

märkt ut två naturstigar i ekskogen. Den blå slingan kallas 

tipspromenad med geografifrågor som passar från ungefär 

mellanstadieåldern. Alla svar finns i slutet av slingan. 

JUNI

5
TORSDAG Musikal - Jag är 

din fördom

kl 18.30, Teatern, Ale gymnasium. Biljettpris  

20 kr. Säljs på biblioteket i Nödinge från 14/5.

Kulturskolans musikal. En musikal om hur det är 

att vara ung idag. Hur ska man vara eller framför 

allt inte vara? Föräldrar tycker, lärare tycker och 

och omöjliga situationer skildras med allvar och 

humor i en härlig blandning. Text: Elever på  

Bibliotekens öppettider  
Kristihimmelsfärdshelgen

 

stängt på alla bibliotek

Ale bibliotek, Nödinge

Onsdag 28/5, 

Fredag 30/5, 

Lördag 31/5, stängt

Surte bibliotek

Onsdag 28/5, 

Älvängens bibliotek

Onsdag 28/5, stängt
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Ale torg

Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det blir 

schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

hunnit bygga upp en stor repertoar och kan därför 

uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad om 

att det musikaliska minnet från vår ungdom finns 

bevarat inom oss. Genom att sjunga och möta 

musiken kommer texterna till oss. 

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxensko

Tack

Klubb sommarboken
på Ale bibliotek

För dig 8-12 år. Låna och läs hur mycket du vill 

hela sommaren. Klubben träffas tre gånger på 

Ale bibliotek, Nödinge. Anmäl dig till biblio-

tek@ale.se eller tel 0303-33 02 16

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

15.00-17.00,  

Sommarbokenpåse 

och fyll den med 

böcker.

KL. 15.00:

Boktips och skatt

jakt i biblioteket.

KL. 15.00:

Boktips, bokpresent 

och tårtkalas!


