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0303-33 00 00

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
Löördrddagaga 2220 00 dededececembmberer klkkl 111.1 0000–1–15.5.0000

MåMåndndn agag 2222 2 dedececeembmbm ere kklkl 110.0.0000–1–15.5.0000

LööLördrrdagag 22277 dedeecec mbmbberer klklk 110.0 0000–1–15.55 0000

MåMåMåM ndnddagagag 229 99 deedecececembmbmbere klk  10..00000 –116.6.0000

Tisdsdag 3330 decec mbberee kkl 10.000 –15.55 000

FrF edagagg 22 jjanuariFredddagagag 22 januariii
(in(in(in(i gen mom tionssnssimnimnimninging 

klkl 12 00 22111 0000klklk  12.2.000 –2–21.1.000000 
kl klk 17.17.30–30–18.8.15)15)

LöLördrdagagg 333 jjjjananuauariri klkkl 110.0.0000–1–15.5.0000

MåMåMåM ndndndagag 55 jjananuauariri kkll 110.0 0000–1–16.6.0000

OnOnsdsdagag 77 jjananuauariri
(kl(kl 1212.00.00-20-20 00.00 vavattettengyngympampa

klkll 007.7.000–0–09.9.0000 
klkll 2020.00.00–21–21.00.00))

ToTorsrsdadag g 8 8 jajanunuararii
(va(varmbrmbad,ad, vavattettengyngympampa 

klklklkl 117.7.000 –2–21.1.0000  
kl kkl kl kkkl 16.16.00-00-17.7.00)00)

FrFrededagag 99 jjananuauariri
((ingingn en en motmotionionssissimnimningngg

klklklkk 111.1.00000–221.1.0000  
kl kl klkl 1117.17.30–330–18.18.1 15)15)1

LöLöö drddaga 110 jajj nununuarii klklklklkl 111111.1.000000–1–1–15.5.000000

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

Festivalborg 2015
Är du sugen på att vara med och skapa 2015 års största 
ungdomsarrangemang i Ale? Är du född 2001–1995?
Kom då till uppstartsträff TISDAG 16 DECEMBER KL. 17.30, 
cafeterian Ale Kulturrum i Nödinge. 

Arrangörer: Ale fritid och Vakna tillsammans mot droger

Klimatsmart Julbord
Varför inte införa en ny tradition på julbordet i år i form av 
vegetariska köttbullar eller korvar? Välj mer vegetariskt på 
julbordet så minskar du matens klimatpåverkan rejält.

och massor med recept att hitta på internet om du vill laga 
själv från grunden. Välj ekologisk, rättvisemärkt och närodlad 
mat så bidrar du till minskad kemikalieanvändning och 
minskade transporter.

På jul står maten ofta framme länge vilket resulterar i att stora 
mängder mat slängs, helt i onödan. Minska matsvinnet genom 
att inte låta maten stå framme för länge utan håll den kyld så 
att du kan spara det som blir över. Ta fram mindre mat till 
julbordet och fyll istället på om det skulle ta slut.

Julöppet på  
biblioteken i Ale 

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

23 december kl 09.00–15.00

24–28 december stängt

29 december kl 09.00–19.00

30 december kl 09.00–15.00

31 dec–1 januari stängt

2 januari kl 09.00–17.00

3 januari kl 10.00–14.00

5 januari kl 09.00–15.00

6 januari stängt

 

SKEPPLANDA BIBLIOTEK

22 december–4 januari endast meröppet  

alla dagar kl 06.00–21.00

 

SURTE BIBLIOTEK

22 december–7 januari endast meröppet  

alla dagar kl 06.00–21.00

 

ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK

22 dec kl 10.00–16.30

23–28 dec stängt

29 dec kl 10.00–16.30

30 dec –4 jan stängt

måndag 5 jan kl 10.00–13.00

 

Vi önskar er alla en god helg!

Ale

.00

.00

.00

.00

.00

.00

meröppet 

meröppet 

.30

.30

.00

d helg!

Skepplanda simhall har följande 
öppettider under jul och nyår  
22 december – 10 januari
(ordinarie öppettider se ale.se eller ring 0303-33 05 09)

Efter kl 20.00 endast 16 år och äldre.

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.

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 08.00–09.00 och kl 
13.00–15.00 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. 

Tack!
Ett stort tack till alla våra frivilliga som förgyller 
dagarna för de som bor på Backaviks och Fridhems 
äldreboenden. De trevliga aktiviteter både utomhus som 
inomhus är mycket uppskattade året runt! Vi vill tacka er 
alla och önska er en god jul och ett gott nytt år!

 
/All personal samt Eva och Monica


