
SÅ TYCKER ALEBORNA
I mars delade vi ut sex olika dialogprogram om vilka frågor som aleborna 

vill prioritera på sin hemort. Nu kan vi redovisa svaren.

ALEBORNA 
RANGORDNAR

VIKTIGA 
SATSNINGAR

Hej Surte och Bohus!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
 Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Surte och Bohus. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du 
bor och på baksidan vill vi veta 
vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att 
knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Anki PaulinPaula Örn

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Hej Nol och Alafors!
Vi är övertygade om att du som bor här har 
bäst kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. 
Tillsammans kan vi utveckla Ale kommun. I den här 
foldern ger Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för 
hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Nol och Alafors. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du 
bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att diskutera 
hur Ni vill utveckla era orter. Om just du inte får besök är vi tacksamma om 
du lägger foldern i brevlådan. Portot är betalt och alla synpunkter är viktiga 
för oss!

Tack för att du bidrar 
till utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Thor EliassonPaula ÖrnJim Aleberg

Hej Skepplanda!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Skepplanda. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du bor 
och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att 
knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Kent CarlssonPaula Örn

Surte-Bohus
Ortsborna ansåg att 
bostadsbyggandet är den 
mest angelägna frågan samt 
att Jennylundsområdet 
fortsätter utvecklas, gärna 
med en friidrottsanläggning.

Nol-Alafors
Nolborna prioriterar främst en 
näridrottsplats i anslutning till 
skolan. I Alafors betonas vikten 

i korsningen Ledetvägen-

nämns är en rondell.

Skepplanda
Albotorget lyfts fram som 
en viktig punkt att värna om. 

centralt i Skepplanda är en 
annan idé.

TACK ALLA SOM SVARAT!

Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater 
är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått 

attraktiva som bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna 
i regionen och våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att 
leva i Ale. Men Ale måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss 

lämnar våra grundskolor med alla de kunskaper och förutsättningar de 
behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt 
just i Nödinge. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där 
du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Hej Nödinge!

Thomas Hermansson Paula Örn Kristina Raad

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Hej Älvängen!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just i 
Älvängen. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du bor och 
på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er 
för att diskutera hur Ni vill utveckla era orter. Om just 
du inte får besök är vi tacksamma 
om du lägger foldern i 
brevlådan. Portot är betalt och 
alla synpunkter är viktiga för 
oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Paula Örn Björn Norberg

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater 
är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått 

attraktiva som bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna 
i regionen och våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att 
leva i Ale. Men Ale måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss 

lämnar våra grundskolor med alla de kunskaper och förutsättningar de 
behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt 
just i Nödinge. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där 
du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Hej Nödinge!

Thomas Hermansson Paula Örn Kristina Raad

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Ales landsbygd
Boende på landsbygden är 
eniga om att en tryggare 

skolbussen måste prioriteras. 
Belysning och regnskydd 

betonas att skogs- och 
naturvärden ska beaktas noga.

Älvängen
Ett centralt äldreboende 
menar älvängenborna är av 

är det att få till stånd en 
slingbuss från Madenområdet 
till resecentrum. Även en 

från Kronogården till centrum 
anses vara en prioriterad 
åtgärd.

Nödinge
”Petterssons bro” – en 

från Backaområdet en säker 

ortsborna att näridrottsplatser 

fotbollsplaner är angeläget. 
I denna fråga har det redan 

Hej du som bor på landsbygden!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt område ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta 
kan gå till. Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt i mer 
glesbebyggda områden. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling 
där du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på 
hos några av er för att diskutera 
hur Ni vill utveckla era orter. 
Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du 
lägger foldern i brevlådan. 
Portot är betalt och alla 
synpunkter är viktiga för 
oss!

Tack för att du bidrar 
till utvecklingen av 
Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Paula Örn Christer Damm

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com


