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MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Sommar

Rea

Vi har öppet hela sommaren!

Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN 

Glad sommar önskar  
Ale kommun
Se www.ale.se för att ta del av allt 
som händer i kommunen. 

Res hållbart och ha chans att vinna priser
Skaffa appen Commute Greener och börja samla poäng genom att förbättra 
dina resvanor. Under perioden 1 september–22 oktober pågår tävlingar på  
nationell, regional och lokal nivå med chans att vinna fina priser. Appen finns  
att använda redan nu, registrera dig idag och gå med i Ales utmaning! Gå in på  
www.commutegreener.se och läs mer.

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 

säkerhetshandläggare Lotti Klug på  
 

och uppstart!

Packa utflyktskorgen  
och ge dig ut i 
sommargrönskan!
För att inspirera och underlätta för alla 
som vill ge sig ut på upptäcktsfärd i 

Guiden finns på biblioteken och på 
Ales hemsida under ”Uppleva och 
göra” – natur – och kulturguide.

För varje område beskrivs en 
vandringsled och dess flora, fauna 
och historiska lämningar. Museerna 
finns också med och  detaljkartor 
och praktisk information om 
kollektivtrafik, tillgänglighet mm. 
Så ge dig ut och upptäck de många 
sevärdheterna och natursköna 
platserna. 
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Skepplanda och Surte bibliotek

Om du vill komma in under meröppet 
måste du registrera dig  som meröp
petlåntagare  när personal finns  
på plats.
Älvängens bibliotek

Sommaröppet på  
Ale bibliotek, Nödinge
13 juni-17 augusti

Sommartider, biblioteken i Ale

TA DET LUGNT 
OCH VACKERT 

I SOMMAR


