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På gång

Ale kommun byter höjdsystem
Från och med TISDAG 9 DECEMBER använder Ale kommun 
höjdsystemet RH 2000 istället för Göteborgs Lokala 
höjdsystem. Anledningen till bytet är att alla Sveriges 
kommuner ska ha samma höjdsystem. För mer information 
kontakta kommunens kartavdelning.

Ale rehab
TORSDAG 1 JANUARI upphör Ale kommuns avtal om 
poliklinisk arbetsterapi och logopedi på grund av Västra 
Götalandsregionens vårdval rehab. 

Från årsskiftet ska Ale rehab ansvara för rehabilitering av 
personer som är inskrivna i kommunens hemsjukvård, för 
dem som bor i kommunens särskilda boendeformer och 
för dem som använder kommunens dagliga verksamheter. 
Dessutom ansvarar Ale rehab för att dessa personer får 
hjälpmedel. 

Om du ska lämna tillbaka hjälpmedel ringer du till 
Vikadamm i Älvängen och avtalar en tid, tfn 0303-
33 05 95. Du kan också lämna tillbaka hjälpmedel på 
någon av de två vårdvalsenheterna i Ale kommun och på 
Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

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.

Ordinarie hämtdag v 52 töms 21–26 december

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie hämtdag v 1 töms 28 dec–2 jan

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie hämtdag v 2 töms 5–9 januari

måndag måndag

tisdag tisdag

onsdag onsdag

torsdag torsdag

fredag fredag

Sopkörning under jul, nyår
och trettondagen 2014–2015
Äntligen vinter och helger igen! Det innebär att vi tömmer 
sopkärlen andra dagar än vanligt. Kom ihåg att skotta och 
sanda så vi kan ta oss fram till kärlen. Tänk också på att säcken 
får väga max 15 kilo. Utgå från din ordinarie hämtningsdag. 
Läs i tabellen när vi i stället kommer under helgveckorna. 

Om två veckodagar står angivna tömmer 
vi så många kärl som möjligt den första 
dagen. Resten töms nästa angivna dag. 
OBS! Ställ ut kärlet senast kl 06.30 på 
angiven hämtningsdag och låt det stå 
tills det blivit tömt.

Öppettider Sörmossen

 Vecka 51 Vecka 1 Vecka 2

Måndag 07.00–15.45 07.00–15.45 07.00–15.45

Tisdag 07.00–15.45 07.00–20.00 Stängt

Onsdag Stängt Stängt 07.00–15.45

Torsdag Stängt Stängt 07.00–15.45

Fredag Stängt 07.00–15.45 07.00–15.45

Lördag 09.00–16.00 09.00–16.00 09.00–16.00

Söndag Stängt Stängt Stängt

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. På webbplatsen kan du 
till exempel beställa ditt återvinningskort (ÅVC-kort) genom 

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. 

KONSTUTSTÄLLNING
Kulturskolans bildelever visar upp sina 

alster på biblioteket i Nödinge mellan den 8 

december 2014 och den 20 januari 2015.

Tack!
Till alla våra frivilliga. Som förgyller dagarna för våra 
omsorgstagare med alla dessa trevliga aktiviteter både 

oss i både ur och skur. Alla er vill vi tacka och tillönska 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
 
/Birgit med personal på Klockareängen

Leta komvuxaffischer  
och vinn lotter
Mellan den 6 OCH 14 DECEMBER kan du leta efter 

Skicka in dina svar till Ale kommun, komvux, Stefan 
Hagman, 449 80 Ala fors senast den 19 december. Du 
kan också skicka e-post till stefan.hagman@ale.se.

www.ale.se/komvux
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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 
metallförpackning. Men var för sig 

kan de läggas i vanliga soppåsen. 

Tack för hjälpen! Läs mer om avfallshantering och 
förebyggande på www.sopor.nu


