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På gång

DEC

4
TORSDAG

MUSIK I ADVENTSTID
Smyrnakyrkan i Älvängen. KL 18.30
Utträde till Världens barn

Varmt välkomna! Ale kulturskola

DEC

5
FREDAG

BÄBISDISKO
Sväng runt och släpp loss med din bäbis, 

bäbisvänlig musik och mycket snyggt ljus 

att titta på

Anmälningar görs till respektive bibliotek. Det finns ett 

begränsat antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 

återbud om ni inte kan komma. bibliotek@ale.se

Nödinge Tfn 0303 33 02 16

Peta bort vekhållaren
Nu börjar vintern och värmeljussäsongen. Vi behöver din 
hjälp för att återvinna aluminiumen i värmeljuskoppen på rätt 
sätt. Glöm inte att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen 
innan du slänger den i materialåtervinningen. Vekhållaren 
består av stål och om den sitter kvar i aluminiumkoppen 
sorteras hela behållaren ut med magneter och går 
till stålverket. Då kan aluminiumet inte återvinnas. 
Såväl vekhållaren som själva koppen ska sorteras som 

stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen. Tack för 
hjälpen! Läs mer om avfallshantering och förebyggande på  
www.sopor.nu

Kom med och trygghetsvandra i Alafors

ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER KL 18.00-CA 20.00
Plats: Start vid Medborgarhuset. Gammal som ung – du som 
vill påverka tryggheten i Alafors är välkommen! Vi börjar 

går vi (oavsett väder upp till klass 2 varning) en promenad 
runt i Alafors, där vi känner efter hur trygga vi är på olika 
platser! Vad är bra? Vad kan göras bättre och i så fall hur? 
Massor med svar direkt från Polis, Kommun, Räddningstjänst 

långt laget räcker. Ingen föranmälan krävs! Kläder och skor 
efter väder! Vid frågor, ring Brotts-och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug 0704-32 01 21.

Lättare nå renhållning och VA
Nu kan du nå renhållningen och VA på tre olika vägar: via 
vår webbplats, på renhållningens och VA:s kundtjänst och 
kommunens kundcenter.
www.ale.se

återvinningskort (ÅVC-kort) genom att använda 

 
Kundtjänst för VA och renhållning
Från den 1 december har VA och renhållningens kundtjänst 
telefontid måndag-fredag kl 08.30-09.00 och kl 13.00-15.30 
på telefonnummer 0303-33 01 08. 
 
Kommunens kundcenter
Du kan även ringa kommunens kundcenter på 
telefonnummer 0303-33 00 00 när du vill beställa 

slamtömning. Kommunens kundcenter har öppet måndag-
torsdag kl 08.00-16.30 och fredag kl 08.00-16.00. 

Ont om parkering vid skola 
Nu har vi börjat med den stora renoveringen på 
Nödingeskolan. Det kommer att bli trångt runt skolan  
och vi kommer att ha färre parkeringar än vanligt.
 

utplacerade på Pigegården och i paviljonger på skolgården. 
Den lilla parkeringen framför Nödingeskolan kommer 
att vara avstängd och likaså infarten till Kyrkbyskolan. 

kommer antagligen inte att räcka till. Om du tar bilen för 
att lämna ditt barn på skolan rekommenderar vi att du 
parkerar framför Ale Kulturrum eller nere vid bäcken (vid 
återvinningsstationerna?) för att sedan promenera sista biten. 
Och viktigast av allt; var ute i god tid! Har du möjlighet att 
lämna dina barn på skolan utan bil är  
det ett mycket bra alternativ.

LUNCHFILMEN INSTÄLLD
Årets sista lunchfilm som skulle visats den 10 december 

är inställd på grund av det fel som upptäckts i taket i 

teatern, Ale Kulturrum. När lokalen åter går att använda 

kommer de två inställda filmerna att visas. Information 

kommer i Alekuriren och på www.ale.se. Höstens 

medlemskort i filmklubben gäller då på de försenade 

visningarna. 

Välkommen till fullmäktiges  
sammanträde 
MÅNDAGEN 15 DECEMBER 2014 KL 17.30  
i Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:

Komplettering av Ale kommuns arvodesbestämmelser 
med regelverk för kurser och konferenser
Återrapportering från höstens  
ortsutvecklingsmöten 2014

Under mötet kommer också ett antal val att genomföras 
för att tillsätta politiker i Ale kommuns nämnder från och 
med den 1 januari 2015. En fullständig föredragningslista 

Nyhet! 
Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att sända 
dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på kommunens 
hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån till sändningen. 
Den 15 december börjar sändningen kl. 18.00. Ale 
kommun kommer även fortsättningsvis att spela in 
kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem  
i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring de 
ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på 
tel. 0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa en fråga. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Vill du ta slutbetyg på komvux? 
Då har du bråttom
Från den 1 JULI 2015 går det inte längre att få slutbetyg på 

våren med kursstart 12 januari.
 

 Om du vill ta slutbetyg måste du göra klart dina kurser 
före den sista juni. För att du ska få grundläggande 
högskolebehörighet måste du ha minst 2 350 poäng, varav 2 
250 godkända poäng. Dessutom måste kurserna i svenska, 
engelska och matematik vara godkända.
Vår webbansökan är öppen. Heltidsstudier, måndag-fredag, 
erbjuds på plats här i Alafors med start den 12 januari.
 
De nya betygen

är översättningsbara till dagens kurser. Det betyder att till 


