
Anna Hedelin-Ljungberg: Vad kom det sig 
att du gick med i medborgarpanelen?
– Vi var på Alemässan i våras. När vi gick 
förbi Ale kommuns monter så fick jag en 
förfrågan om att delta i panelen. Jag har 
mycket åsikter och vill gärna förmedla dom. 
Medborgarpanelen är ett sätt för mig att föra 
fram det jag tycker.

Vilka frågor är viktiga för dig?
– Jag är intresserad av frågor som har 
med barnomsorg att göra som till 
kommunens försörjning av dagisplatser. 
Ungdomsverksamhet är viktigt och att det 
finns grönområden som fotbollsplaner. Ale 
kommuns kulturutbud är också något jag 
tycker man ska prioritera.

Vilka frågor tycker du är viktiga för Ale kom-
mun?
– Ale kommun är en doldis. Man säger i sin 
slogan att ”Ale är en stark del av Göteborg” 
men det märks inte. Till exempel så skriver 
Göteborgsposten väldigt lite om Ale. Jag 
tycker att det är synd för jag tror att fler 
skulle vilja flytta hit om de fick se vad som 
finns här. Jag är glad att jag har köpt hus 
här för jag tror att det är ett område som 
kommer att växa alltmer.
– Något jag saknar i Ale är lite mer 
småstadsidyll. Det skulle vara trevligt med 
lite mer gågator. Just nu är det mycket 
parkeringsplatser i centrum. Lite fler 
smågator och affärer skulle vara mysigt.

Vad hoppas du att ditt medverkande i pane-
len ska leda till?
– Jag hoppas att mina åsikter ska påverka 
politikerna när de fattar beslut. Jag 
rekommenderar alla som har åsikter att delta 
i panelen. Det är många som tycker mycket 
men inte gör något av det. 

Kenneth Olsson: Vad kom det sig att du gick 
med i medborgarpanelen?
– Det var en kompis som tipsade mig. Han 
sa, ”vore inte detta något för dig?”. Jag har 
åsikter i många olika kommunala frågor. 
Medborgarpanelen är ett sätt för mig att 
uttrycka mig och påverka kommunala frågor.

Vilka frågor är viktiga för dig?
– Jag har arbetat inom skolan så skolfrågor 
ligger mig nära. Jag tycker att skolan borde ha 
mer verklighetsanknytning som till exempel 
mer samverkan med näringslivet. Klasser 
med lagom elevantal är viktigt så att läraren 
får kontakt med varje elev. Generellt tycker 
jag att kommunens service är viktig och att 
man möts av en positiv och professionell 
attityd när man tar kontakt med kommunen. 

Vilka frågor tycker du är viktiga för Ale kom-
mun?
– En god äldrevård, att de gamla får god mat 
och bra omsorg. Det är många kommuner 
som hamnat i blåsväder när det gäller de 
äldre. Här får vi vara uppmärksamma.
– Att skolskjutsarna fungerar. Barnen ska 
inte behöva slussas runt på för många ställen 
innan de kommer till skolan.
– En hög servicenivå till invånarna. Det ger 
kommunen ett gott rykte.
– Att vi får fram fler industriområden i 
Ale så att folk kan jobba här i kommunen. 
Industrimark måste inte ligga i anslutning till 
45:an. Om det är bra avfartsvägar så fungerar 
det ändå.

Vad hoppas du att ditt medverkande i pane-
len ska leda till?
– Att politikerna ska lyssna och låta åsikterna 
från panelen väga in när de fattar beslut och 
gör  revideringar av den strategiska planen. 

Namn: Anna Hedelin-Ljungberg
År: 31 år
Bor: Nödinge, Backa Säteri
Yrke: Marknadsansvarig på Pagero AB
Familj: Man och sonen Noah, nio månader
Intressen: Umgås med min familj och 
mina vänner. Jag tycker om att träna, inreda 
och  laga mat.

Namn: Kenneth Olsson
Bor: Kroksmosse gård, Ryd
Yrke: Egen företagare inom bland annat 
köttproduktion och grävverksamhet
Familj: Fru och tre vuxna barn
Intressen: Familjen och barnbarnen. Är 
också medlem i Kenneth-klubben. ”Det är 
vi som stavar Kenneth med th”.

Kenneth och Anna deltar i Ale
kommuns medborgarpanel
KENNETH OLSSON OCH ANNA HEDELIN-LJUNGBERG ÄR TVÅ AV DELTAGARNA i 
Ale kommuns medborgarpanel. De rekommenderar alla som har åsikter i kommu-
nala frågor att delta i panelen. Här berättar de vilka frågor som är viktiga för dom 
och vad de hoppas att deras deltagande ska leda till.

och påverka Ale kommun
I ALE KOMMUN FINNS DET MÅNGA SÄTT att vara med och påverka. För att servicen till dig som är alebo ska bli 
bättre vill kommunen veta vad du tycker i olika frågor.  Här berättar aleborna, Kenneth Olsson, Anna Hedelin- Ljung-
berg, Robin Bodefjord, Valmire Huskaj och Elias Lindergren om hur de är med och utvecklar Ale kommun. 

Fakta: Detta är medborgarpanelen
• Medborgarpanelen har för närvarande 115 deltagare i åldern 16–85 år.
• En fråga skickas ut via sms eller mail tre till fyra gånger per år
• Deltagarna lämnar sina svar digitalt
• Vill du vara med och tycka till i medborgarpanelen? Ange namn, adress, födelseår, e-

postadress och mobilnummer i ett e-postmeddelande till stefan.lyden@ale.se
• Du som vill vara med i panelen ska vara 16 år eller äldre, bo i kommunen och inte vara 

aktiv i någon av kommunens politiska nämnder eller kommunfullmäktige.

Så kan du vara med

Stefan Lydén berättar hur du kan  kontakta

Kenneth Olsson i Ryd och Anna Hedelin-Ljungberg i Nödinge, här med 
sonen Noah, är två av deltagarna i Ale kommuns medborgarpanel. 


