
Mycket mer än så sa varken 
Berglund eller kommunche-
fen Erik Lidberg om de tre 
dagar långa seminariet i Var-
berg. Skälet är en överens-
kommelse om att först testa 
"prototypen", förslaget, i ett 
antal fokusgrupper.

– Vi har diskuterat fram 
och tillbaka i ett stort antal 
grupper för att i en kreativ 
process försöka komma över-
ens om vad vi vill med Ale 
kommun. Med oss hem har 
vi en tänkbar målbild, vision, 
men vi behöver självklart 
kommunicera den med män-
niskor i föreningsliv, närings-

liv, ungdomsråd, pensionärs-
råd med mera. Vi har säkert 
missat något och innan slut-
formuleringen sitter bör allt 
få mogna. I maj hoppas vi vara 
färdiga och då ska vi offent-
liggöra för alla alebor hur vi 
tänker, säger Mikael Berg-
lund som säger att det var 
diskussioner med högt i tak.

– Det var inte enkelt, men 
jag trodde nog att det skulle 
bli ännu svårare. Vi är i grun-
den alla måna om Ales bästa, 
det är bara vägen dit som skil-
jer sig åt.

Minienkät
Som ett led i arbetet med att 
skapa en framtidsbild för Ale 
genomfördes 
en minienkät 
på kommu-
nens hemsi-
da i decem-
ber. 350 sva-
rande, flest i 
åldern 35-44 
år, gav en 
tydlig bild av 
att Ale främst 
bör prioritera grundskola, 

äldreomsorg, bostäder och 
idrottsanläggningar.

– Det finns en positiv 
grundsyn hos aleborna. De 
verkar vilja medverka och 
bidra till en fortsatt utveck-
ling av kommunen. Likaså 
gav oss dagarna i Varberg 
mycket ny energi, där vi som 
tjänstemän och förtroende-
valda tillsammans började 
en ny vandring, menar kom-
munchef Erik Lidberg.

Enkäten visade också att 
en majoritet av aleborna kan 
rekommendera vänner att 
flytta till Ale. När de svarande 
fick sätta ord på Ale förekom 
nära och natur många gånger.

Bekräftelse
– Enkäten gav oss både in-
spiration på nya saker, men 
framför allt bekräftade den 
mycket som vi redan visste 
och det är också viktigt, säger 
Mikael Berglund.

Under målbildsarbetet i 
Varberg bjöds representan-

ter från nä-
ringslivet in. 
Marii Eng-
berg, plats-
chef hos Eka 
Chemicals i 
Bohus, var 
en av de fö-
redragande.

– Det 
kändes väl-

digt bra att ha henne på plats. 

Det är efter Ale kommun vår 
största enskilda arbetsgiva-
re. Eka visar stort intresse av 
att närma sig skolarbetet och 
verkar vilja synliggöra sig mer 
i samhället. Det ska vi försöka 
ta vara på, säger Erik Lidberg.

Arena för tillväxt, intres-
seorganisationen som utser 
årets tillväxtkommun, fanns 
också på plats i Varberg.

– Deras synpunkter är vik-
tiga. De tittar på Ale utifrån 
och ser självklart saker som 
vi på insidan inte alltid upp-
täcker så lätt. För att kunna 
formulera en bra målbeskriv-
ning är det angeläget att först 
göra en så detaljerad nulä-
gesanalys som möjligt,hur 
ser det ut idag och vilka ut-
maningar står vi inför, menar 
Lidberg.
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Hopp om en 
god skogsaffär?
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Älvängen 0303-33 48 50 Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

med investeringar i skog och lantbruk

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Lunnavägen 4, Alafors 0303-74 06 00
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Positiv enkät om Ale – ett led i målarbetet

Marii Engberg, platschef på Eka Chemicals i Bohus, föredrog 
om företagets verksamhet och roll i Ale kommun.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande.

Erik Lidberg, kommunchef i 
Ale sedan 1 november 2011.

–Gemensamt arbete för att staka ut kursen mot 2025

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE. Vad ska prägla Ale 2025?
Tjänstemän och politiker i Ale kommun har 

under tre dagar kommit överens om färdrikt-
ningen och har också skapat en gemensam mål-
bild, men hur den ser ut avslöjas inte än.

– Det var en mycket givande övning med många 
kreativa diskussioner, säger Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund (M).

I maj hoppas vi vara 
färdiga och då ska vi 
offentliggöra hur vi 

tänker.
Mikael Berglund (M)

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


