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Carina och Lotti svarar på dina funderingar som rör 
relationer, sex, droger, föräldraskap och kompisar...

På VAKNAs frågespalt får du snabba svar.
Självklart kan du vara anonym.

Gå in på www.vakna.ale.se
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NÖDINGE. Medborgar-
panelen i Ale har sagt 
sitt om medborgarkon-
toret i Nödinge.

Enligt panelen ska 
kontoret bistå med 
information och väg-
ledning i frågor som rör 
dem, till exempel sam-
hällsplanering, vård, 
barnomsorg och fritids-
aktiviteter.

– Av 100 personer i 
panelen fick vi 77 svar, 
vilket tyder på ett stort 
engagemang. Totalt 
sett är vi väldigt nöjda 
med uppstarten av 
panelen, säger projekt-
ledare Stefan Lydén.

100 alebor har anmält sig till 
Ale kommuns nya satsning 
på delaktighet. Dessa utgör 
en medborgarpanel och 
får ett antal gånger om året 
svara på frågor om kommu-
nens verksamhet via en enkät 
på nätet. I juni skickades det 
första frågeunderlaget ut 
som handlade om medbor-
garkontoret i Nödinge. Vad 
tycker aleborna? Nödvändigt 
eller onödigt? Vilken service 
ska erbjudas och när ska det 
vara öppet?

– Tanken är att få en ögon-
blicksbild över vad medbor-
garna tycker. Målet är inte 
att resultatet ska vara besl-
utsledande, utan det ska vara 
en del i processen. Förhopp-

ningsvis ger det våra besluts-
fattare inspiration, nya idéer 
och en fingervisning om hur 
en grupp medborgare tycker 
i en specifik fråga, förklarar 
Stefan Lydén.

Vad tycker då medbor-
garpanelen om satsningen 
på ett medborgarkontor i 
Nödinge.
•  Angående öppettiderna så 

anser merparten att dagens 
öppettider, kontorstid fyra 
dagar och en dag med 
kvällsöppet, är bra.

•  Få är intresserade av dato-
rer med internetuppkopp-
ling.

•  Turistinformation, infor-
mation om utbildning, ren-
hållning, energirådgivning 
och bygglov ansågs mindre 
viktigt.

•  För att få svar på frågor 
om kommunens verk-
samhet använder de allra 
flesta hemsidan, alternativt 
ringer kommunens växel 
eller besöker kommunhu-
set i Alafors.

Ett nytt initiativ
Enkäten innehöll också 
frågor om till vem aleborna 
vänder sig för att påverka 
inom kommunen. En majo-
ritet svarade att de vänder sig 
direkt till kommunen och i 
andra hand via personliga 
kontakter.

Medborgarpanelen är ett 
nytt initiativ. Ale kommun 

ingår i ett gemensamt pro-
jekt med 32 andra kommu-
ner. Fram till april 2010 ska 
metoden utvecklas.

– Det är väldigt spännande 
och Ale kommun ligger i 
täten. Vi har kommit väldigt 
långt och i oktober/novem-
ber kommer nästa enkät att 
skickas ut till panelens mejla-
dresser. Då kretsar frågorna 
runt demokrati och alebornas 
möjlighet att tycka till. Våra 
politiker är väldigt angelägna 
om att utveckla den lokala 
demokratin, berättar Stefan 
Lydén.

Fram till dess hoppas 
Stefan också att panelen 
har blivit något större än 
de 100 deltagare som finns 
idag. Älvängen, Hålanda och 
Alvhem är något underrepre-
senterade. Förhoppningsvis 
anmäler sig fler från dessa 
orter. För att få medverka 
behöver du bara klicka in på 
Ale kommuns hemsida och 
gå vidare till medborgarpa-
nelen under rubriken Politik 
och påverkan.

– Jag hoppas att vi snart 
är uppe i 150 personer. Min 
slutsats är att människor vill 
vara med och påverka bara de 
bjuds in, säger Stefan Lydén.

Medborgarpanelen – ett nytt sätt att påverkaatt påverka
– Första rapporten visar på stort engagemang
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De första enkätsvaren om De första enkätsvaren om 
alebornas syn på medborgar-alebornas syn på medborgar-
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Storstrut
Köp fl er - spara mer!

Diplomis 210 ml

Kronfågel

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!
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4 för 36:-
20:-2 för

1 för 11:-
I ask • Klass 1 • 250 g • Holland

30:-3 för

22:-2 för

13:-1 för

Körbärstomater Grillade 
kycklingklubbor

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller  10/9 –14/9.


