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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I torsdags arrangerade Ale 
kommun en demokra-
tidag för förtroendeval-

da och  tjänstemän. Ung-
domsfullmäktige, den lokala 
styrelsen i Ale gymnasium 
och föreningen Löftet fanns 
också representerade. Syftet 
att verka för en utveckling 
av demokratin. Bakom ini-
tiativet låg en rapport som 
visar att aleborna inte alls är 
nöjda med sitt inflytande i 
kommunen. Ett faktum som 
väckte förvåning på många 
håll. Det har funnits en upp-
fattning – och den har jag 
själv delat – att vill du på-
verka i kommunen har du 
goda möjligheter. Ortsbor-
na bjuds varje höst och vår 
in till ortsmöten på tio olika 
platser i Ale kommun. I sko-
lorna finns skolråd, många 
verksamheter har brukar-
råd och pensionärsorgani-
sationerna har regelbunden 
kontakt med företrädare för 
kommunen.

Ett nytt initiativ togs förra 
året då en Medborgar-
panel bestående av frivil-
liga alebor upprättades. 
Denna panel får via inter-
net svara på ett antal frågor 
om olika ämnen. Senast var 
det just demokratin som 
stod på dagordningen. Re-
sultatet från denna lilla un-
dersökning skvallrade också 
om att alebornas missnöje 
att kunna påverka besluten i 
kommunen.
Indirekt kan detta påstås 

vara kritik mot vårt demo-
kratiska system i Ale, men 
framför allt är det en väck-
arklocka att något måste 
göras.

Den signalen hörde våra 
förtroendevalda och därför 
togs det ett initiativ till en 
demokratidag med det pri-
mära syftet att försöka för-
ändra och förbättra inflytan-
det i Ale.
Döm av min förvåning när 
jag spontant dagen efter blir 
uppringd av tre olika poli-
tiker som bara vill uttrycka 
sin uppskattning till arrang-
emanget. Kul att ni ringer 
och berättar något positivt, 
men ring till arrangören is-
tället, var min lika spontana 
kommentar. Jag hoppas de 
gjorde så.

Nåväl, vad blir då re-
sultatet av demokrati-
dagen. Det vet vi natur-
ligtvis inte än, men helt 
klart är att våra politi-
ker idag är mycket mer 
upplysta om det 
faktum att ni ute i 
stugorna önskar 
mer av dialog, 
inflytande och 
möjligheten att 
påverka kom-
munen. Bara det 
är värt väldigt 
mycket.

Personligen 
tycker jag att 
det är en miss-

uppfattning att vi inte kan 
påverka i Ale. Det går defi-
nitivt och det finns många 
bra bevis på det. Ortsutveck-
lingsmötena är kanske det 
allra bästa. Bra motiverade 
synpunkter i lokala frågor, 
vad det nu än må vara, är 
svåra att bortse från. Det har 
också ofta fått resultat. Buss-
linjer har ändrats, bibliotek 
har räddats (Surte), träd har 
kapats, latriner har satts upp 
och så vidare. Ortsmötena 
är konkreta forum och i allra 
högsta grad offentliga. Det 
som tas upp där kan aldrig 
"trollas" bort. Det störs-
ta kravet för att ortsmötena 
ska fungera på bästa sätt är 
dock att vi går dit – du och 
jag. Så länge vi inte är där 

kan vi inte ställa krav 
på kommunen att 

göra förändringar 
de inte känner 
till att vi vill ha 
till stånd.

Demokratin i fokus

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.
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Ahlafors LivsAhlafors Livs
Alltid nybakat!

Bakeoff: wienerbröd och småbröd
Lösgodis: nu ännu fl er sorter,

endast 5,90/hg
Tero hälsar alla välkomna!

Öppet: Vard 10-20, lör 10-19, sön 11-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

Nödinge Norra
Vägförening

håller

Torsdag 5 mars kl 18.30
Bygdegården, Nödinge

Ärende enligt stadgarna.
OBS! Information angående utfyllnad 

av grusgrop, Relsbovägen

Verksamhetsberättelse finns 
att läsa på biblioteket i Nödinge.

ÅRSMÖTE

Årsmöte

Måndag 9 mars kl 18.30
Musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer den kände 

miljödebattören Gunnar Lindgren
att föreläsa om: ”Hur skall vi skydda 

våra åkermarker mot förgiftning?”

Alla välkomna!

samverkansråd i Ale
s

Tillfälligt

INLÄMNINGSSTOPP
av varor till 

Mötesplats Kupan, Älvängen
under mars månad pga flytt.

Kupan stängd för 
flyttning 23/3 - 27/3

Välkomna till vår invigning 
den 28/3 kl 10.30
Lotterier, korv m.m.

Ale
Norra

TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset Ledet

OBS! Tiden
Torsdag 11 oktober kl 17.00

Vi öppnar dörrarna kl 16.30
Program:

Musik, modevisning med mannekänger

Tillfälle att förnya garderoben

Lotterier, kaffeservering

Hjärtligt välkomna!
K lt

Medborgarhuset Ledet
Torsdag 8 nov kl 17.00

OBS! Tiden

”Glad i toner”, sång och spelgrupp 
från Västerlanda-Hjärtums PRO

underhåller.
Provsmakning av mat.

Välkomna!
Friskvårdskommitten

Medborgarhuset Ledet
Torsdag 12 mars kl 17.00

Underhållning av ”Apropå”. 
Kaffe, hjärngympa, lotterier.

Välkomna!
Kulturgruppen

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

den 10 mars kl 19.00
i Medborgarhuset, Alafors 

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 27 feb 2009.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Torsdag 12/3 kl 19.30

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Medlemmar
hälsas välkomna!

Styrelsen

FC Ale
Inbjuder till 

årsmöte
på Skogsvallen

Sönd 8 mars kl 13.00

Alla medlemmar
hälsas välkomna!

POTATIS - SV ÄPPLEN
King E, Hertha, Asterix, Sava (Bintje), Snöboll, Gul 

mandel. 5 och 25 kg förp. Lök, morötter, foder-
morötter, solrosfrö.  Nykokt hjortron- lingon- blå-
bärs- hallon- drottning- och tranbärssylt, ca 60% 
bärhalt. Sättpotatis fl era sorter. Säljes från lastbil

LÖRDAG 7/3
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34


