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God jul & 
gott nytt år!

ÖNSKAR

www.ale.nu

ALE. Ale kommun fick 
en tidig julklapp från 
SIDA och ICLD.

Ansökan om nära 1,5 
miljon kronor för att 
utveckla medborgardi-
alogen i samarbete med 
Ghanzi district i Botswa-
na beviljades.

– Fantastiskt roligt 
och en spännande ut-
maning, säger Joachim 
Wever, utvecklingsstra-
teg i Ale.

Internationellt centrum för 
lokal demokrati, ICLD, har 
tidigare finansierat genom-
förandet av Ale kommuns 
entreprenörsutbildning, 
YEE, under 2013 och 2014 

i Botswana. Parallellt har 
kommunledningarna dri-
vit en förstudie kring an-
dra tänkbara projekt. Detta 
mynnade ut i en ansökan om 
att inleda ett omfattande de-
mokratipojekt med fokus på 
att utveckla medborgardialo-
gen både i Ghanzi och Ale. 
Denna har nu beviljats.

– Vi har båda samma be-
hov att utveckla medbor-
gardialogen, men förutsätt-
ningarna ser lite annorlunda 
ut. I Ale behöver vi slå fast 
principerna för hur dialo-
gen med kommuninvånarna 
ska fungera. Vilka frågor ska 
hanteras och i vilken grad 
ska medborgarna kunna 
påverka? När och på vilket 
sätt ska det ske? I Ghanzi 

genomför kommunen mö-
ten som påminner om våra 
ortsutvecklingsmöten, men 
utmaningen är språkproble-
matiken. Det talas en mängd 
olika språk ute i buschen, 
vilket försvårar dialogen. 
Det måste man hitta en lös-
ning på. Dessutom behöver 
Ghanzi utveckla möjligheten 
för byborna att vara med och 
påverka agendan för mötena, 
säger Joachim Wever.

Demokratiprojektet är 
treårigt och löper under åren 
2015-2017. Finansieringen, 
470 000 kronor/år, ska fram-
för allt täcka kostnaderna för 
två möten årligen, ett i Bot-
swana och ett i Ale.

 PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nöjd kommunledning. Björn Järbur, kommunchef, Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande 
och utvecklingsstrateg Joachim Wever gläds över nya miljoner från ICLD för ett fortsatt utbyte 
med Ghanzi i Botswana.

– ICLD beviljade 1,5 miljoner

Ale och Ghanzi utvecklar 
medborgardialogen
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Ale Torg

Allt för 

FRYSTA KRÄFTOR
ICA och lobster, Jumbo Kina, 1kg.

Ord. pris 99-129/st
Så långt lagret räcker.

49ª/kg

årets fest 

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23 
Även vår manuella delikatess Tel 0303-97500 ica.se/ale

PRINSKORV
ICA. 480 g. Jfr pris 60:42/kg

Max 3 köp/hushåll.

29ª/st

PIZZA
ICA. 350-380 g. Fryst.

Jfr. pris 46:05-50:00/kg.

35ª
2 för

Perfekt efter 

nyårsfesten!

CHEDDAR, PRÄST, 
HERRGÅRD, 

GREVÉ, SVECIA
Kvibille. 500-1400 g. 17-32 %.

Lagrad 6-14 månader.

89ª/kg

POTATIS-, ROTFRUKTS-
GRATÄNG

ICA. 800 g. 
Jfr pris 18:75/kg.

15ª/st

Till nyårs-
festen!

God Jul & Gott nytt år 

önskar Mikael, Marianne  

och Ulf med personal!

ÖPPETTIDER JUL-NYÅR
Julafton  7-15
Juldagen 10-19
Nyårsafton 7-19
Nyårsdagen 10-19


