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LILLA EDET. Lilla Edets kom-
mun utlyser nu tävlingen 
Medborgarförslag.

Det är en tävling där man 
låter ungdomarna vara en 
del av den demokratiska 
processen.

– Ett sätt att få ungdo-
marna att förstå att de kan 
vara med och påverka, säger 
Bert Åkesson (S), ordförande 
i demokratigruppen.

Genom att delta i tävlingen ges ung-
domarna möjlighet att lämna för-
slag på förbättringar i sin närmiljö 
samtidigt som kommunen får veta 
vad som engagerar ungdomarna.

– Detta var Folkpartiets idé från 

början. Vi tyckte att det var ett bra 
förslag, men processen har tagit sin 
tid. Vi ville att skolan skulle få vara 
med och tycka till, förklarar Bert 
Åkesson.

Medborgarförslagstävlingen är 
öppen för ungdomar i år 7-9 på 
Tingbergsskolan, Fuxernaskolan 
och Nya Skolan.

– Ungdomar ser saker som inte 
vi ser. Jag hoppas och tror att vi kan 
få in många bra förslag, säger Bert 
Åkesson.

Budskapet till ungdomarna är: 
Hjälp våra kommunalråd Peder 
Engdahl (M) och Ingemar Ottos-
son (S), var med och förändra Lilla 
Edet. Ditt förslag kan bli verklig-
het!

Medborgarförslaget ska vara ett 
konkret förslag på något ungdo-
marna vill förändra i Lilla Edets 
kommun. Förslaget ska handla om 
sådant som kommunen ansvarar för 
och som är kopplat till skolan eller 
fritiden.

– Jag tror att många av förslagen 
kommer att handla om just ung-
domsverksamheten i vår kommun. 
Här finns ett behov av fräscha idéer. 
Även skolverksamheten kan det 
finnas synpunkter kring antar jag.

Vinnande medborgarförslag 
utses av kommunens demokrati-
grupp. Vinnarna får följa med kom-
munalråden och ta del av vad de gör 
under en dag.

– I maj nästa år kommer med-

borgarförslaget att behandlas i 
kommunfullmäktige och då får 
vi veta om förslaget kan genom-
föras. Förhoppningsvis får vi in 
många bra förslag som på sikt kan 
behandlas, säger Bert Åkesson.

Medborgarförslagen ska vara 
inskickade till kansliavdelningen 
senast onsdagen den 18 december 
2013 via kommunens hemsida.

– Vi kommer att utse vinnande 
förslag i början av nästa år, avslutar 
Bert Åkesson.

Bert Åkesson (S), ordförande i 
kommunfullmäktige och demokra-
tigruppen.
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– Medborgarförslag som kan förändra Lilla Edet

Tävling för kommunens ungdomar
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Gör pappa glad med  
en tårta på Fars dag
söndag 10 november.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Bekvämt på ett plan!

PRISSÄNKT! Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du ett mycket 
lättskött och bekvämt boende med allt samlat på ett plan. 

Altan i västerläge. Gång/cykelavstånd till dagis, skola 
och pendel. Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.795.000:-som utgångspris. 
Visas 7/11. 
Adress Hövägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Drömboendet för er?

Totalrenoverad villa i trevligt område nära pendel och 

med gott om plats, helkaklade badrum, rejäl källare, 
stor altan med pool, vattenburen värme och en lagom 
stor trädgård med fruktträd. Måste upplevas på plats, 
välkommen hit! 122+68 kvm.  

Pris 1.895.000:- som utgångspris. 
Visas 10/11 & 12/11.
Adress Hemvägen 4.
Maria Karlsson 070-2406330, 
maria@axelssonsfast.se

Äntligen!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra våningen 
med balkong. Tre sovrum och två toaletter. Lekplats 
på gården och restaurang runt hörnet. Mycket välskött 
förening med gemensamt motionsrum och bastu. 
Pendeln tar dig till Göteborg på 12 minuter och nya 
E45:an på ca 15 min. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 
90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Pris 1.275.000:- som utgångspris. 
Visas enligt överenskommelse.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

 

Älvä
ngen

Lödöse
Surte


