
Aktiviteter för företagare & 

After Work för företagare

25/9 After Work med Näringslivsrådet,  

Nyföretagarcentrum och Företagare 

i Ale. Mongolisk Buffe på Mr Johansson.  

Ingen föranmälan

Företagsinfo på biblioteket

Bibliotekets företagsinformation finns på andra 

våningen på Ale bibliotek i Nödinge. Här finns 

böcker, tidskrifter och annat informationsmaterial 

om företagande. UC select är en affärsdatabas med 

utförlig information om Sveriges alla företag och 

organisationer. Här finns bokslutsuppgifter, nyckeltal, 

antal anställda, UC riskklass, koncerninformation 

och beräknad omsättning. Ett verktyg för analys, 

marknadsbearbetning och försäljning.

Skatteverket information till nya företagare

Anmälan på www.skatteverket.se

Starta Företags kurs 7 tillfällen  

 

Anmälan på www.businessregion.se

Female Kvinnliga Nätverket

mentorprogrammet, Anita Tilgmann och Paula Örn.

Anmälan till lisa.esberg@ale.se

Starta Företag Dagen

arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 

Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket. 

Anmäl dig på www.verksamt.se

Bokföring 

Skatteverket  går igenom avdragsgilla kostnader, 

skattekontot, debet och kredit och hur du sköter 

din bokföring samt hur du läser din balans och 

resultatrapport. Anmälan på www.almi.se

Konfidentiell kostnadsfri rådgivning kontakta lena.
wingbro@nyforetagarcentrum.se. tel 0704-800444
Mer information för företagare i Ale Kommun besök  
www.ale.se

Nyhet!

AUGUSTI

SEPTEMBER

Grundskolorna och grundsärskolan startar måndag den 18 augusti. Även gymnasieskolan startar 
den 18 augusti. Eleverna har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Fritidshemmen har öppet 
mellan 06.00-18.00. Eventuella undantag framgår av respektive skolas information nedan.  
Eventuell inflyttning eller utflyttning ska anmälas snarast till respektive rektorsexpedition. 

Grundsärskolan

och skolskjuts går enligt schema. 

Surteskolan

på skolgården (vid regn i idrottshallen) för en kort 

samling, därefter går alla till sina klassrum. 

Bohusskolan

Nödingeskolan 

och med tisdag.

Kyrkbyskolan

och med tisdag.

Da Vinciskolan 

Nolskolan

Skoldag enligt schema.

Himlaskolan

på skolgården för samtliga, därefter går alla till sina 

Aroseniusskolan 

Madenskolan 

Älvängenskolan 

Garnvindeskolan

och med tisdag. 

Alboskolan

(Vid regn i idrottshallen).

Ale gymnasium 

Inför det nya läsåret

subventionerade skolkorten att gälla och ersattes 

som går i en skola utanför Ale kommun får inte köpa 

vinterskolkort (de kan bara användas inom Ale kommun 

hänvisas istället till Västtrafiks ordinarie utbud av 

periodkort för ungdom.

Förra läsårets skolkort gäller från terminstarten till och 

Ansökan om skolskjuts och skolkort

Blanketter för ansökan om olika former av skolskjuts, 

kostnadsfria skolkort och vinterskolkort till kommunalt 

självkostnadspris finns på www.ale.se/blanketter.

Ansökan om skolskjuts och kostnadsfria skolkort gäller 

som vanligt bara för ett läsår i taget och måste sökas på 

nytt inför varje nytt läsår.

Upplysningar

Från och med tisdagen den 5 augusti besvarar 

kommunens skolskjutshandläggare frågor om 

Läs mer om skolskjuts och skolkort på Ale kommuns 

Skolskjuts och busskort för grundskolan


