
NÖDINGE. Medborgarna 
hade inte samma åsikt 
som politikerna om 
demokratin i Ale.

Därför arrangerades 
en demokratidag med 
syfte att kartlägga 
behov och förslag till 
förändringar.

Resultatet blev posi-
tivt och det var – hör 
och häpna – alla över-
ens om.

Statistiska centralbyråns rap-
port om alebornas syn på de-
mokratin i kommunen föran-
ledde kommunstyrelsen att 
agera. Demokrati- och arv-
odesgruppen fick i uppdrag 
att genomföra en demokrati-
dag med representanter från 
förtroendevalda, kommuna-
la tjänstemän och inte minst 
från framtiden – det vill säga 
ungdomar. 70 deltagare med-
verkade i torsdags under en 
heldag som gick i demokra-
tins tecken. Förmiddagen äg-
nades åt redovisningar och in-
formation, eftermiddagen åt 
gruppdiskussioner. Resultatet 
blev en lista med en rad för-
bättringsåtgärder.

– Vi kan konstatera att 
verktygen redan finns i Ale, 
men vi måste bli bättre på att 
använda dem. En del av dem 
behöver vi också förbätt-
ra och slipa till. Ett exempel 
är kommunens hemsida som 
många anser måste vara ännu 
mer levande och ha en tydli-

gare struktur. Det efterfrågas 
bland annat klotterplank och 
en bättre dialog med partier-
na, säger Hasse Andersson 
(S), ordförande i Demokrati- 
och arvodesgruppen.

Medborgarkontoret bör 
utvecklas som mötesplats och 
de politiska partierna bör få en 
plats att träffa medborgarna. 
Medborgarpanelen som 130 
alebor har anslutit sig till och 
som med jämna mellanrum får 
besvara ett antal frågor kring 
ett ämne bör fortsätta utveck-
las.

Medborgarpanel
– Det vore väldigt roligt om 
den kunde bli dubbelt så stor. 
Snabbare återkoppling till re-
sultaten är också önskvärt. 
Här har vi en fantastisk möj-
lighet att snabbt få svar på vad 
aleborna tycker i en fråga. Ju 
fler som svarar ju mer till-
förlitlig är den, säger Rose-
Marie Fihn (Fp), vice ordfö-
rande i Demokrati- och arvo-
desgruppen.

En särskild ungdomspanel 
där den yngre generationen 
har möjlighet att tycka till i 
specifika frågor togs också 
upp som ett förslag. Det gör 
att ungdomar även efter ung-
domsfullmäktiges dagar kan 
fortsätta att visa intresse för 
vad som händer i Ale.

Ortsutvecklingsmötena 
diskuterades flitigt. Även här 
fanns idéer om förbättringar.

– Det finns tankar om 

att låta deltagarna diskute-
ra frågor i mindre grupper, 
att göra dem mer aktiva. En 
annan idé är att nämnderna 
blir mer delaktiga och tar upp 
aktuella frågor. Grunden är att 
behålla fokus på hur den egna 
orten ska fortsätta utvecklas, 
säger Hasse Andersson.

Att kommunen bör bli 
bättre på att använda den nya 
tekniken var ett annat önske-
mål. SMS och internet har 

mer att erbjuda menade man.
– Skälet till demokratida-

gen var SCB:s senaste rapport 
som visar att aleborna inte 
anser sig ha tillräckligt goda 
möjligheter att påverka. När 
forskare tittar på Ale visar det 
sig dock att vi faktiskt ligger 
väldigt bra till i ett Sverigeper-
spektiv. Det finns 20 olika på-
verkansmöjligheter i Ale och 
snittet i landet är 11, berättar 
Hasse Andersson.

I gruppdiskussionen fram-
kom också att det finns ett öm-
sesidigt intresse av att skapa en 
bättre samtalston i den politis-
ka debatten.

– Vi måste lära oss att alltid 
diskutera politik och inte 
person, påpekar Rose-Marie 
Fihn och Hasse lägger till:

– Om vi inte kan ha en 
vettig ton politiker emellan 
hur ska vi då kunna begära att 
aleborna ska uppträda korrekt 

mot oss.
Stefan Lydén på kommun-

ledningskontoret var ansvarig 
för genomförandet av demo-
kratidagen.

– Jag är jättenöjd och det 
verkar som att samtliga del-
tagare håller med. Konstruk-
tivt och kreativt från första 
stund.
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NU ERBJUDER VI DIG SERVICEN 
STARTKLAR

Bekvämt i ett plan

Fräsch enplansvilla i vinkel byggd 1991 om 143 kvm 
boarea och 30 kvm garage. Trevlig, öppen planlösning 
med stort vardagsrum med braskamin, inglasat uterum, 
kök med burspråk, två badrum ett med bastu. Bra belägen 
i lugnt villaområde på tomt om 832 kvm, nära service, 
affärer och kommunikationer.  

Pris 2.350.000:-/hbj. • Visas: 8/3 kl. 14.00-15.00
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90, 0708-28 90 29

ÄLVÄNGEN

Något för den hästintresserade!

Mysigt hus om 83 kvm. Garage om 40 kvm.  Öppen spis i 
vardagsrum. Tre sovrum. Fint badrum med massagedusch. 
Stor altan med kvällssol. Nygjord separat tvättstuga. 
Stallbyggnad med 3 boxar,  10 minuters skrittväg till 
Jennylund. Promenadavstånd till badsjö. Naturreservat 
inpå knuten.

Pris 1.695.000:-/hbj. • Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Birgitta ström 0303-746690, 0705-218580

FRITT LÄGE
BOHUS

Gediget hus

Hus om 128 kvm med hel källare om 128 kvm innehållande 
Tvätt, dusch och bastu, liten verkstad, hobbyrum, 
pannrum, matkällare samt garage. Entreplan med kök, 
matsal, stort vardagsrum samt 3 sovrum. Vindsvåning 
med stort sovrum samt ett rejält råvindsutrymme som kan 
inredas. Stor tomt om 3042 kvm med utsikt mot Göta älv. 

Pris 1.950.000:-/hbj. • Visas: 5/3
Mäklare: Roger Borg 0303-642 40, 0733-12 56 12

NOL

Det innebär att vi gör en värdering och fotografering av din bostad, granskar 
ritningar, utarbetar marknadsföringsplan, informerar om energideklaration, 
skattefrågor m.m. Kort sagt; förbereder allt inför en försäljning. 
Detta helt utan kostnad!! När du eller vi har hittat den bostad du vill fl ytta till 
är vi startklara. Bara att trycka på knappen och din bostad är klar för försäljning!

Ring oss för mer information om STARTKLAR

START-
KLAR!

Så ska demokratin utvecklas i Ale

Hasse Andersson (S) och 
Rose-Marie Fihn (Fp) i Demo-
krati- och arvodesgruppen.


