
Allmän skatteinformation –  
enskild näringsverksamhet

Kungörelse

Vi vill ha dig till vår  
medborgarpanel

På gång

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 

Alafors. Under kommunfullmäktiges sammanträde 

berörs bland andra följande punkter:

 

– Information om kommunens demokratisamarbete 

med Ghanzi district i Botswana.

– En kort presentation av Eva Lejdbrandt som är 

kultur och fritid.

 En fullständig föredragningslista kommer framöver att 

finnas tillgänglig hos Ale kommun. 

Nyhet! 

Ale kommun har övergått från att sända 

sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in 

därifrån till sändningen. Den 1 september börjar 

fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 

möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.

kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 

kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 

under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 

du vill ställa en fråga. Välkommen!

 

Ale kommun är mitt uppe i ett mycket spännande 

systematiskt följa upp hur arbetet  med att uppnå 

ett antal strategiska målsättningar fungerar. För det 

behöver vi en aktiv medbogarpanel som regelbundet 

kan svara på några frågor. Det är ganska korta enkäter 

som inte ska ta många minuter i anspråk men som 

ger oss väldigt värdefull återkoppling. Då vi vill se hur 

utvecklingen framskrider är det tänkt att en liten enkät 

skickas ut varje kvartal. Det kommer att vara lätt att 

sms så att du kan svara på vilken tid och plats du vill.  

Som tack för aktivt deltagande i medborgarpanelen får 

de som har svarat på alla undersökningar under ett år 

en biobiljett.

 

Vill du vara med och påverka? Ett sätt att påverka 

utvecklingen i Ale kommun är att delta i kommunens 

grupp människor i olika åldrar och med olika bakgrund 

som besvarar frågor som är aktuella för kommunen.

Om du har frågor kring medborgarpanelen eller vill 

Nyföretagarcentrum Nols Företagscenter 

Anmälan på www.skatteverket.se.  En informationsträff 

för dig som nyligen registrerat en enskild 

Vi ger dig svar på de vanligaste frågorna samt vägleder 

dig i hantering och redovisning av de olika skatterna. Vi 

och förstå hur preliminärskatten fungerar.  Vi informerar 
även om moms, egenavgifter och intäkter/kostnader.

Din fallfrukt kan bli biogas

behöver inte vara så. Din fallfrukt kan bli biogas som 

Sörmossen och på sektor samhällsbyggnads driftkontor 

i Älvängen lämna ditt bidrag till biogasframställning.

Öppettider Sörmossen. Din handling gör skillnad!

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Öppettider driftkontoret:  

Måndag-fredag 

 

Problem?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 

med alkohol eller andra droger är Du välkommen att 

stödsamtal arbetar som kuratorer på Vuxenenhetens 

öppenvård och finns i Surte.

Välkommen!

Ale kommun/Vuxenenheten mycket mycket mer.

och ett chans att se vad Ale har att erbjuda med fan

tastiska föreningar och roliga aktiviteter. Festivalen är 

gratis men det finns vissa aktiviteter under festivalen 

som vi  kommer att sälja biljetter till. Biljetter finns att 

köpa på biblioteket.

Ett urval från programmet:

kulturfestivalen till brädden. 

Plats: Festivalen pågår hela dagen i och omkring Ale 

Aug

27
ONSDAG Lunchfilmer

Snart drar de populära lunchfilmerna 

igång igen! Höstens program är baserat 

på medlemmarnas egna önskemål och har en stor 

variation med filmer från olika länder och genrer. 

Lunchfilmerna visas var tredje vecka i Teatern i 

filmer. Först ut är det en verk

ska dramat Philomena som 

rosats av en enig kritikerkår 

berättar kultursamordnare 

Sofie Rittfeldt. 

Besök eller kontakta Ale 

reservation för eventuella ändringar. Samarr: Ale 

kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Aug

30
LÖRDAG Mat och kultur-

festivalen


