
Vi har många bra demokratiska 
forum i Ale kommun. I många år 
kämpade förtroendevalda och kom-

munala tjänstemän med att försöka locka 
ortsbor till något så komplicerat som orts-
utvecklingsmöte. I början kunde det be-
sökssiffran stanna på ett tiotal, idag har de 
större orterna sällan under 50 personer. 
Trägen vann. Nu gäller det att bevara och 
förädla detta forums status och bibehål-
la intresset runt mötena. På samma sätt har 
ungdomsfullmäktige utvecklats. Det hal-
tade lite i början, men i onsdags när hös-
tens sammanträde arrang-
erades var det riktigt bra. 
Ja, inte hela tiden, men 
totalt sett var det en höj-
dare. Jag tycker att infor-
mationen om strategisk 
plan, budget, mötesruti-
ner, regler och byråkratis-
ka termer kan minimeras 
eller förläggas till klass-
rummet. När ungdoms-
fullmäktige sammanträ-
der ska ordet främst vara ledamöternas. 
Det hade stärkt ungdomsdemokratin yt-
terligare. Frågestunden eller punkten där 
ungdomarna får göra sin röst hörd borde få 
maximalt utrymme.

Ungdomsfullmäktige har trots att det 
byts ledamöter varje år utvecklats. Årets le-
damöter imponerade på mig. De har höjt 
blicken och tittar inte bara på mopedställ 
som saknas på skolgården, även om det 

också är en fråga som med all rätt venti-
leras mer än ofta. Nä, höstens ledamöter 
lyfte flera större frågor. Det handlade om 
att göra vägen till skolan mer trafiksäker, 
att lyfta frågan om för- och nackdelar med 
att enkelrikta Ledetvägen i Alafors och i 
en motion från Aroseniusskolan bad ung-
domarna att få vara delaktiga i framtids-
studien av Älvängen centrum. När de väl 
säger det låter det hur självklart som helst, 
men innan? Vem tänker på att fråga hög-
stadieelever hur de ser på framtidens cen-
trumplan?

Det borde vara en an-
gelägen fråga, eftersom 
det är dagens elever som 
är morgondagens kunder 
i framtidens centrum. Det 
blir något att fundera på 
för alla centrumbyggare i 
kommunen. Vi har ju ett 
antal projekt på gång i Ale 
kommun...
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AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Ungdomsfullmäktige 
har höjt blicken

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

>> ...det är dagens elever 
som är morgondagens 
kunder i framtidens 

centrum. <<

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Få det lite mysigt i höstmörkret!
10000-tals meter gardintyger fr20kr/m
Vackra höstnyheter, Stilfull heminredning

Kuddar, tavlor, krukor, ljus m.m.
Färdigsydda gardiner, Gardinstänger

Nya fina kläder för hela familjen
Välkommen in till oss!

Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

SKYNDA HIT!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 

POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Var ute i tid! 
Boka ditt julbord NU

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Nya köksluckor och 
bänkskivor i höst?

SURTE SISUNSURTE SISUN
VuosikokousVuosikokous

17/11 KL. 14.0017/11 KL. 14.00
Tervetuloa!Tervetuloa!

20.00

Seniorlån – frigör ditt 
låsta kapital
Äger du en bostad som är lågt 

belånad eller betald i sin helhet?

Vi kan erbjuda lösningar som 

kan hjälpa dig som senior att 

förstärka din inkomst.

Handelsbanken i Ale i samarbete 

med m2 bjuder in till informationsträff 

på restaurang Balance på Ale Torg 

onsdagen den 7:e november 

kl. 13.30-15.30.

Vi bjuder på lunch.

Anmälan senast den 2:e november.

Handelsbanken Surte 
031-98 12 20
Handelsbanken Ale Torg 
0303-33 67 30 
Handelsbanken Älvängen 
0303-33 48 50

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

Gå ner lätt 
i vikt du också!
Tisdbokning & info kontakta 
Bettan 0303-336 335

 I ALVHEM
– butiken med det där ”lilla” extra

Öppetfredagar11-18

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13


