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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18  
Lör  9–14
Sön stängt

Erbjudandet gäller tom 23 december 2011 eller så långt lagret räcker i följande butiker:

Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 

Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 
DCD710S2 (004973759) 
10.8 V, 10 mm
Ord. pris 2595:-

INKLUDERAR

 och 120 korn

899:-
SPARA 196:-

MULTIVERKTYG
MT 250 KA (005175003)

250 W multiverktyg inklusive 

förvarings väska och tillbehör. 

Ord. pris 1 095:- 

99:-
SPARA 100:-

BORR OCH BITSSATS 

Ord. pris 199:-

INKLUDERAR
 9 st Titanium HSS 

 metallborr

Borrmaskin/
Skruvdragare

1495:-
SPARA 1100:-

ALE. Hur ska Ale 
kommun uppfattas 
2025?

Det ska politiker, 
tjänstemän och ale-
borna gemensamt 
komma fram till.

Medborgarna ges nu 
möjlighet att tycka till 
genom en enkät och 
svaren ska visa vägen 
till en målbild och 
vision för Ale.

Kan du rekommendera andra 
att flytta till Ale? Den frågan 
vill kommunledningen ha 
svar på.

– Det är en nyckelfråga 
att aleborna trivs och talar 
väl om sin hemort. Oavsett 
vilket svar vi får så vill vi ha 
resultatet att utgå från. När 
vi ställer frågan på nytt om 
ett par år hoppas vi ha flyt-
tat fram positionerna. Målet 
är ju trots allt att utveckla 
Ale till något bra och det är 
vi rörande överens om över 
partigränserna, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

För att staka ut vägen 
framåt har kommunled-
ningen bestämt sig för att 
under tre dagar i januari 
samla politiker och ledande 
tjänstemän till en gemen-
sam överläggning med syfte 

att skapa en målbild för hur 
Ale ska uppfattas år 2025. Via 
kommunens hemsida kan 
aleborna tycka till och ge en 
impuls om åt vilket håll Ale 
ska styra.

– Det är lätt att bli hem-
mablind och ibland kan det 
vara svårt att veta hur med-
borgarna upplever kommu-
nen. Enkäten kan förhopp-
ningsvis ges oss en liten fing-
ervisning om vad aleborna 
anser är viktigast, menar 
Mikael Berglund.

Målbild
Att kalla insatsen för ett 
visionsarbete aktar de sig för. 
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) gillar målbild bättre.

– Det är så byråkratiskt 
och abstrakt, jag gillar mer 
att prata om vilka egenska-
per som vi vill ska prägla 
Ale kommun. Ska vi vara 
en pigg medelålders och 
framåtsträvande person 
eller ska Ale uppfattas som 
en trött gubbe? Jag tror vi 
kan komma överens om ett 
gemensamt mål för Ale, sen 
är vi säkert inte lika överens 
om hur vi ska nå fram.

Initiativtagare till pro-
jektet är nya kommunche-
fen, Erik Lidberg, som har 
genomfört processen i andra 
organisationer.

– Det är nyttigt och läro-

rikt. Får vi fram ett doku-
ment som är förankrat både 
bland politiker och tjänste-
män har vi kommit långt. 
Det underlättar vårt framtida 
arbete att veta vart vi är på 
väg. Det gör också många 
beslut lättare att fatta och jag 
tror att övningar som dessa 
ger mycket positiv energi, 
säger han.

I arbetet kommer också 
representanter från det 

lokala näringslivet att delta. 
Samtliga partier förutom 
Sverigedemokraterna är 
inbjudna och kommer att 
medverka.

– Vi har utgått från de poli-
tiska partier som är repre-
senterade i Kommunstyrel-
sen, svarar Mikael Berglund 
angående det faktum att Sve-
rigedemokraterna med tre 
mandat i Kommunfullmäk-
tige inte har bjudits in.

Ale har förvisso redan en 
vision som vilar på hörnste-
narna Nära, Nytänkande, 
Naturligt, men kommunled-
ningen är eniga om att det 
behövs en ny.

– Allt måste uppdateras 
och vi är ganska många nya, 
både inom politiken och på 
tjänstemannasidan, kom-
menterar Mikael Berglund 
som personligen hoppas att 
kontentan blir att Ale ska ses 

som en tillväxtkommun där 
Göta älv blir en tillgång som 
inte minst aleborna lär sig att 
nyttja.

Enkäten finns redan på 
www.ale.se och även som 
annons i veckans nummer av 
Alekuriren samt på lokaltid-
ningens hemsida.

Nu kan aleborna tycka till om framtiden
– Enkät ska ge kommunledningen en impuls inför visionsarbete
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Per-Anders Klöversjö
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Åt vilket håll ska Ale styra 2025? Ska Göta älv tas tillvara på ett annat sätt än idag? Aleborna ges nu möjligheten att tycka 
till och ange färdriktning i en enkät på Ale kommuns hemsida och även på alekuriren.se.  Foto: Allan Karlsson


