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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Som väntat när man 
skriver om demokrati 
blir det reaktioner. Det 

är kul och visar att det finns 
hopp. För reaktioner brukar 
betyda detsamma som att 
det finns ett engagemang. 
Att kommunen nu satsar 
på att utveckla demokra-
tins forum i Ale betyder inte 
självmant att vi kommer att 
få ett bättre inflytande. Det 
krävs nämligen att du och 
jag utnyttjar dem, annars 
spelar alla demokratins verk-
tyg mindre roll.
Däremot underströk en 
läsare med all önskvärd tyd-
lighet att vårt politiska en-
gagemang måste öka. Intres-
set för att ta en aktiv politisk 
ställning är dessvärre mini-
malt. Samtliga partier har 
svårt att förnya och rekryte-
ra nya medlemmar. Det är 
som samma signatur skrev 
oerhört viktigt att medbor-
garna visar ett politiskt in-
tesse eftersom det är där den 
egentliga makten att påverka 
besluten finns.

Demokratins överlevnad 
på sikt hänger mycket på 
de politiska partiernas för-
måga att locka till sig nya 
medlemmar. Det går idag 
mycket trögt och för att 
vända den tror jag att Ale 
kommun gör helt rätt som 
försöker få gemene man mer 
aktiv i diverse olika demo-
kratiska forum. Det börjar 
redan som ung i skolan med 
klassråd, elevråd, en lokal 

gymnasiestyrelse och dess-
utom får en del chansen att 
sitta i ungdomsfullmäktige.
För att alla dessa engage-
mang ska ge blodad tand 
krävs att man ser resultat. 
Det går inte att ha demokra-
tiska råd utan inflytande som 
bara finns där för syns skull. 
Alla som medverkar måste 
känna att "jag påverkar" och 
"min röst är viktig". Där har 
vi en bit kvar att vandra i 
Ale. Jag läser ungdomsfull-
mäktiges alla motioner och 
kan bara konstatera att det 
är med några få undantag 
som svaret blir något annat 
än ett avslag.

Det finns tankar om att 
låta ungdomsfullmäktige ha 
en egen liten budget. Pengar 
som de själva kan priori-
tera användningen för. 
Tanken är mycket god, 
men långtifrån själv-
klar. För med pengar 
kommer ansvar och det 
kan ibland vara tungt att 
bära. Hur mycket får 
vi belasta våra ung-
domar? Inte nog 
med sitt engage-
mang i skolan, 
ska de dessutom 
behöva ta eko-
nomiskt ansvar 
i vissa frågor 
och i fall där det 
inte får önsk-
värt resultat 
behöva motstå 
kritik från 
kloka vuxna och 

irriterade vänner?
Jag bävar för detta, även om 
jag förstår intentionen, att 
ungdomsfullmäktige ska få 
bestämma på riktigt. Att de 
ska få prioritera på allvar. 
Det bör nog emellertid ut-
redas under vilka former 
detta ska ske.

Jag hoppas det finns bättre 
sätt att visa att demokratin 
fungerar och att inflytandet 
är på riktigt. När det gäller 
ungdomar kan det i vissa fall 
räcka med att tydligt visa 
att man lyssnar. Det är inte 
alltid självklart – och det är 
en bra start att börja där.

Demokratin engagerar

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.

Medlem i Gratistidningarna
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Chefredaktör
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Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se
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Allan Larson
Frilans
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Fotograf
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

AA
Anonyma Alkoholister

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

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Svante Westin
Tfn 0520-98105
Mobil 0709-634738

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-280105

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Rotrenovering? Kontakta oss

Nyinstallation Renovering & Anbud

Glenn hälsar nya 
som gamla kunder 

välkomna!
tel. 0303-74 26 75tel. 0303-74 26 75
Alevägen 37Alevägen 37
(vid Elon i Nol)(vid Elon i Nol)

Vard 9-18Vard 9-18
Lunch 13-14Lunch 13-14

NOLS HERRFRISERING

Drop in!Drop in!

ÅRSMÖTE
onsdag den 25 mars 

kl 18.00
 Repslagarmuseet i Älvängen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Finn Bitsch-Björklund

Ordf. Företagarna, Alingsås
Rubriken på föredraget är 

Varför ny organisationsförändring

Servering-Våffl or

Anmälan till  Bengt Englund senast 
den 20 mars på telefon 0704-336355

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 29 mars kl 15.00
i Starrkärrs bygdegård

Årsmötesförhandlingar

Kaffeservering.

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

RIDSKOLAN
FÖR ALLA

LEDIGA PLATSER
Tel 031-98 25 00

www.ajrk.se

ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

031-14 11 80
www.maharani.se

Första långgatan 4, Järntorget, Göteborg
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Första långgatan 4, Järntorget, Göteborg
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Sveriges bästa indier?
RESTAURANG • BAR • TAKE AWAY • CATERING

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se


