
NÖDINGE. En ny mat-
transport har köpts in 
till Ale kommun.

Hur den ska se ut 
när den levererar mat 
till unga och gamla i 
kommunen har barnen 
bestämt.

I måndags avtäcktes 
lastbilen inför pompa 
och ståt.

I samband med EU-valet i 
juni fick Ales barn mellan 5 
och 12 år rösta på olika teck-
ningsförslag som i händelse 
av flest röster skulle få pryda 
den nya matlastbilen i Ale.

– 1534 barn, vilket motsva-
rar 75%, deltog i valet. Det 
är en siffra vi är väldigt nöjda 

med, säger Stefan Lydén på 
Medborgarkontoret.

Glad över barnens delak-
tighet var också kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Stor delaktighet
– Jag tycker det är jätteroligt 
att så många ville vara med. 
Förhoppningsvis har käns-
lan av delaktighet och bety-
delse sttukits under. Det här 
är ett sätt att på sikt göra ale-
borna ännu mer aktiva i kom-
munens utveckling. Snart är 
ni 18 år och har rösträtt, då 
ska ni känna att er röst är be-
tydelsefull.

De fyra pristagarna som 
ligger bakom motiven på 

lastbilen uppvaktades med 
presenter. Alfred Ottos-
son kallade sin målning ”ale 
mat”, Vanessa Altamira-
no ”huvudfotingar”, Sanna 
Kjellkvist ”ät nyttig mat” 
och Rebecca Loman ”ales 
hetaste mat”. 

Den nya lastbilen används 
för att transportera mat till 
förskolor, skolor och äldre-
boenden i Ale. På lastbilen 
fanns plats för fyra vinnande 
bidrag, men totalt skickade 
barnen in 470 teckningar.

Påverka verkligheten
– Engagemanget har varit 
större än vi vågat tro. Det 
skulle vara intressant att följa 
dessa barn och se hur det på-
verkar dem att tidigt få komma 
i kontakt med ett direkt infly-
tande, säger Stefan Lydén.

Syftet med Barnens val är 
att lära barnen hur det går till 
att rösta och hur man kan på-
verka sin egen verklighet.

– Det handlar både om att 
ta barnen på allvar och att visa 
dem hur den demokratiska 
processen fungerar. Barnens 
val är en del i kommunens de-
mokratiarbete och ett bra sätt 
att bygga framtidens demo-
krati, säger Jarl Karlsson.

Försöket har varit så lyckat 
att en fortsättning redan dis-
kuteras.

– Vi hoppas att lärare i för-
skolor och skolor kommer 
med förslag om vad vi kan 
rösta, säger Stefan Lydén och 
Jarl Karlsson fyller i:

– Det vore lämpligt att 
göra något liknande till valet 
2010.
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husvisning

Varför du ska köpa hus i Golfbyn!
Den lilla byn med det stora utbudet

Backa Säteri är beläget i Ale, strax norr om 
Göteborg. En kommun som är starkt växande 
och som ständigt utvecklas. Byn erbjuder ett 
väletablerat köpcentrum med ett 40-tal butiker, 
restauranger, vårdcentral, förskolor, grundskolor, 
gymnasium
med bibliotek, teater m.m. och allt detta inom 
gångavstånd från hemmet. Här fi nns även 
ett brett utbud av fritidsaktiviteter, badsjöar, 
föreningsliv, elljusspår
samt en högklassig, vacker golfbana. Här bor 
du i en småstadsidyll med närhet till pulsen i 
storstaden.

Nyskapande arkitektur

Husen på området Backa Säteri har utformats 
med ljus och rymd, funktion och design i 
fokus för att skapa idéer och inspiration för 
ett väl genomtänkt boende till en bra prisbild. 
Husen har en genomgående hög standard 
gällande material-val och funktionalitet och 
de säljs nyckelfärdiga. Du kan välja bland 
arkitektritade hus anpassade till din livsstil, dina 
inredningsplaner
och önskemål.

Goda kommunikationer

Bil: Med endast 20 minuters bilfärd är det 
lätt och smidigt att ta sig till Göteborg och 
om några år, när väg E45 och de planerade 
dubbelspåren är klara, förkortas restiden 
ytterligare. Buss: Med busslinje Lila Express 
tar det idag 23 minuter att ta sig till Göteborg 
under rusningstrafi k.  Tåg: I december 
2012 är den nya snabbtågsförbindelsen 
klar och detta kommer ytterligare förbättra 
kommunikationerna. Det går då fyra tåg i 
timmen mellan Nödinge Station och Göteborgs 
Central. Din restid blir då 12 minuter från den 
nya pendeltågstationen mitt i byn. 

Golfgemenskap

Golfen utgör en central roll i det sociala livet 
och för gemenskapen på Backa Säteri.
Golfbanan med den nyöppnade golfkrogen 
ligger med bostadsområdet alldeles intill. Vill 
du bo en driver från Fairway så har du hittat 
rätt! Detta är något som inga andra golfbanor i 
Sverige kan erbjuda dig.

Söndag kl 13-15

Du är givetvis välkommen på personlig visning efter tidsbestämning med vald husproducent.

VÄLKOMNA!

Nu visar vi våra villatomter, våra färdigbyggda
grupphus, vår vackra golfbana och vår nya golfrestaurang.

VÄGBESKRIVNING TILL 
GOLFBYN BACKA SÄTERI

Kör E45 till södra infarten i Nödinge, sväng höger in på Backavägen 
(från Trollhättan till norra infarten i Nödinge och via Nödingevägen 

förbi Ale Torg ned till Backavägen). Fortsätt Backavägen österut 
genom bebyggelsen över Lodingebäcken – där börjar Backa Säteri 

med golfbanan till höger och bostäderna till vänster.

Mer info hittar du på: www.backasateri.se • www.myresjohus.se • www.gotenehus.se • www.nodingegk.se

Så blev det när barnen fick välja 

VÄLJARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), uppvaktade de vinnande konstnärerna. 
Alfred Ottosson, Vanessa Altamirano, Sanna Kjellqvist och Rebecca Loman.

Jonny Björnhager sjöng och spelade som vanligt gitarr som 
en mysig inledning på ceremonin.

Ale Mat av Alfred Ottosson är snart vida känd i Ale kommun.

– Barnens val skapade engagemang


