
Klarar du kravet på fri sikt 
och framkomlighet?
För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt samt 

öka framkomligheten ber vi dig att beskära träd, häckar, 

buskar etc. 

För dig dom har tomt intill gatan

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om 

du ändå har träd eller buskar som sträcker sig ut över 

gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns fri 

höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana- minst 2,5 m

Över cykelväg- minst 3,2 m

Över körbana- minst 4,6 m

För dig som har hörntomt

För trafiksäkerheten krävs god sikt i korsningar. Därför ska 

du se till att växter och andra hinder inte är högre än 70 

cm inom en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter 

åt vardera håll.

Kontakta trafikgruppen om du har frågor!  

E-post: trafik@ale.se

Den årliga vattenavläsningen
Det är nödvändigt med regelbundna vattenavläsningar 

för att debiteringen ska ligga på en nivå med 

verkligheten.

 I samband med fakturautskicket för VA och 

Renhållningen i början av september, sänder vi också ut 

avläsningskort för kommunalt dricksvatten.

Du som sänt in din avläsning, tänk på att kontrollera 

nästa faktura, att avläsningen verkligen finns med – om 

inte hör av dig!

 

Har du inte fått avläsningskort och vill lämna en 

avläsning eller har frågor, kan du ringa kundtjänst för 

VA 0303-33 02 91.

 

Allmänna val 2014 Kungörelse
Preliminär rösträkning i Ale kommun. Valnämnden i Ale 

kommun genomför preliminär rösträkning

”Onsdagsräkning”, onsdagen den 17 september 2014, kl 

09.30 i möteslokal Hövdingasalen, kommunhus Nödinge, 

Ale Torg. Onsdagsräkningen är offentlig.

 

Anhörigstödet
Välkommen till anhörigstödet i Älvängens 

aktivitetshus, Carlmarks väg 4

Är du nyfiken på vad anhörigverksamhet kan vara eller har 

synpunkter på vad som bör erbjudas är du välkommen på 

”öppet hus” onsdagen 17 september kl 13.00-15.00 samt 

17.00-20.00.

Ann-Mari Thunberg Brita Karlsson

Anhörigkonsulent ordf. Anhörigföreningen

0303-371254 0703-70 93 22

After Work för företagare
Torsdag 25 september 16.30 är vi på  på Mr Johansson i 

Älvängen. En mongolisk buffé dukas upp, som deltagaren 

bekostar själv. Syftet med denna aktivitet är att sätta fokus 

på frågor som berör näringslivet, nätverka med personer 

som kan underlätta företagarens vardag samt möjligheten 

att göra lokala affärer. Ingen anmälan!

Medverkar gör representanter från Näringslivsrådet och 

Nyföretagarcentrum, näringslivschef Pia Arbelad samt 

ledande politiker i kommunen.

Semestra hemma!  
Guidas genom förhistorien i Ale
Söndag 21 september. Passa på att upptäcka några av 

Ales mest sevärda och spännande förhistoriska lämningar! 

Den kunnige guiden Andreas Antelid tar er med på en 

busstur och besöker platser i Ale kommun som berättar 

om hur livet i vår del av landet har varit under olika tider. 

Första stoppet är i Älvängen där vi besöker Ranneberget 

som, utöver en magnifik utsikt över älven, även hyser 

resterna av en fornborg. På vägen söderut kör bussen via 

det fornlämningsrika området kring Prästalund där vi på 

genomresan får höra om bl.a. stensättningar, domarringar 

och hällkistor som finns där. På vårt andra och avslutande 

stopp besöker vi några av de äldsta fornlämningarna i 

kommunen. På stenåldersboplatserna vid Backa säteri får 

vi stifta närmare bekantskap med platser som människor 

bodde på redan för 10 000 år sedan.

Buss- och hålltider:

kl13:00 Påstigning i Nödinge vid Ale kulturrum, 

Vitklövergatan 1 (Fd Ale gymnasium)

kl 13.15 Påstigning i Älvängen vid gamla busstorget, 

Göteborgsvägen 101

kl 13:30 Guidad vandring vid Ranneberget i Älvängen. 

Kaffepaus på bergets topp!

kl 15:00 Guidad vandring vid Backa säteri i Nödinge

kl 15:45 Avstigning i Nödinge

kl 16:00 Avstigning i Älvängen

Observera att vi kommer röra oss i kuperad terräng.

Arrangemanget har fri entré men de som vill åka med i 

bussen behöver föranmäla sig till:  

sofie.rittfeldt@ale.se eller 0704-32 02 09. 

Aktiviteter under Trafikantveckan
16-22 september

Goda resvanor är positivt för hälsan, plånboken och 

miljön! Se över dina resvanor och delta i våra aktiviteter 

under Europeiska Trafikantveckan. Varje dag under veckan 

uppmärksammar vi olika färdsätt. För mer information om 

aktiviteterna, besök www.ale.se/trafikantveckan.

Tisdag 16 september: Cykel 

Idag belönar vi våra cyklister vid pendelstationerna på 

morgonen med en presentpåse*.

Onsdag 17 september: Gång 

Ge dig ut på promenad/stavgång med ALE 90 IK. 

 Samling kl 09.00 vid Furustugan, Furulundsvägen 16. 

Passa på att gå sagotipspromenad i Ekskogen. Frågorna 

passar från 4 års ålder och chans finns att vinna böcker.

Torsdag 18 september: Moped

Har du läst nyheten om mopedsäkerhet på  

Ale kommuns webbplats?

Fredag 19 September: Kollektivtrafik

Idag belönar vi våra kollektivtrafikresenärer i Älvängen 

resecentrum på morgonen med en gratis bok* och tips från 

bibliotekarien.

Lördag 20 September: Trafikantdagen

Kl 10.00–14.00 på Ale Torg, Nödinge. Gratis cykelservice, 

ponnyridning, testa elcykel och Segway, pyssel för barnen i  

Ale Kulturrum, cykelkorgsloppis och mycket mera.

Söndag 21 September: Semestra hemma

Vandring runt fågeldammarna i Surte med 

Naturskyddsföreningen. Samling Glasbruksmuseets 

parkering kl 10.00 eller Fågeldammarna kl 10.10.

Se vänster

Måndag 22 September: Bil

En ypperlig dag att kontrollera lufttrycket i däcken, 

fräscha upp minnet över sparsam körning eller investera i 

energieffektiva däck. 

* Begränsat antal

Kulturstipendium 2014
Ale kommuns kulturstipendium delas ut 

för insatser inom kulturområdet såsom 

litteratur, musik, konst, teater, film, dans, foto, 

museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 

bildningsverksamhet eller annan jämförbar 

verksamhet. Stipendiet delas ut till person eller 

organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella 

verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 

arbetsstipendium och belöningsstipendium. 

Stipendierna kan komma att delas av flera 

stipendiater. 

Ansökningsblankett finns på www.ale.se eller kan 

hämtas på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum 

i Nödinge. Blanketten kan också beställas på 

telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium, 

eller förslag på stipendiat, skall vara kommunen 

tillhanda senast 15 oktober 2014. För ytterligare 

information kontakta enhetschef Ragnhild 

Kappelmark 0303-330 939.

Nyhet!

www.ale.se 

0303-33 00 00


