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Månadsblad Ale i 360 grader
Hej! Vad roligt att du hittat hit. Ale i 360
grader är ett arbete där vi försöker minska
distansen mellan Alebor, tjänstepersoner
och politiker. Detta gör vi genom dialog.
När man har dialoger kan man hitta nya
möjligheter att mötas och skapa någonting
tillsammans. Vilket vi hoppas att vi kan
göra!
Det finns många utmaningar i dagens
samhälle, i Sverige och i Ale. Det kan

Konst som trygghetsskapande mötesplats
Ale är med i projektet Artscape, där
konstnärer skapar muralmålningar med
sagotema runt om i Göteborgsregionen.
Konstnärerna Ola Volo från Kazakstan
och Felicia Gabaldon från USA kommer
måla varsin vägg i Klöverstigen i Nödinge.
Kultursamordnaren Klara Blomdahl berättar att det är viktigt att tillgängliggöra
konst och kultur för alla i ett samhälle. Det handlar också om att göra det
offentliga rummet till en plats man vill
befinna sig på. Då skapas samtal mellan
människor, tryggheten ökar och man
känner stolthet över sitt område. Det
finns flera programpunkter fram tills 14
juni som alla kan ta del av. Håll utkik på
ale.se för mer information.

Alebyggen bjuder in
Arbetsgruppen för Ale i 360 grader
träffade Catarina Mattila, områdes- och
verksamhetsutvecklare på Alebyggen.
Hon berättade om ett spännande arbete
tillsammans med hyresgäster på Klöverstigen.
Hyresgäster tyckte till om gårdarna
Hyresgäster har tillsammans tagit fram
förslag på hur utemiljön ska se ut runt
bostäderna. Fem olika grupper fick tycka
och tänka kring sina gårdar med hjälp
av frågor, exempelvis: Vad är kultur för
dig? Vad är det som fattas? Hur ska våra
vardagsliv bli bättre?
Personerna i grupperna blev intervjuade
och man arbetade tillsammans i work
shops. Materialet samanställdes och
Alebyggen bjöd in till ett nytt möte med
alla för att presentera resultatet.

Vart i Ale vill du sitta?
Parkförvaltningen i Ale ska sätta ut sittplatser vid promenadstråk och stadsmiljö. Nu vill kommunen ha tips på vart du
vill sitta. Skicka ett mejl till kommun@
ale.se med ett tydligt förslag eller klicka
här.

På Alebyggens nationaldagsfirande på
Klöverstigen ska en landskapsarkitekt
presentera ett förslag på gårdarnas utemiljö. Firandet den 6 juni äger rum på
alla gårdar på Klöverstigen. Det är bara
att dyka upp, njuta av aktiviteter och
träffa Alebor! Klicka här för mer info.
Den 17 juni röstar kommunfullmäktige med era framröstade temaområden
som rådgivande på vilket område som
ska prioriteras. Detta område ska vi
tillsammans arbeta vidare med. Som
vi har väntat på denna dag, det ska bli
spännande! Bänka dig framför livesändningen och följ omröstningen.

Den 13 maj presenterades bakgrunden till varför vi arbetar med Ale
i 360 grader, perspektivrapporten
och alla temaområden för politiker i
kommunfullmäktige. Det var mycket
givande och spännande. Missa inte
att du kan gå in och titta på presentationen i efterhand. Klicka här!

Kommfullmäktige 17 juni
Kommunfullmäktige ska den 17 juni
rösta om vilket temaområde inom Ale i
360 grader som ska prioriteras framöver.
Följ mötet live på ale.se.

Lika behov
Resultatet visade att behoven inom
grupperna var väldigt lika. Det behov
som återkom mest var mötesplatser.
Hyresgästerna ville ha platser på gårdarna där de kan mötas. Samma behov
känns igen från perspektivinsamling och
temaområdet Det mänskliga mötet är
viktigt. Det var också högt prioriterat
under omröstningen den 6 mars. Alebyggens fortsatta arbete är intressant att
följa och ett exempel på ett arbete i Ale
där man tillsammans försöker skapa en
bra boendemiljö.

Omröstning

Presentation

Information/evenemang

handla om hur vi ska skapa ett tryggt
samhälle, hur vi ska ta hand om vår natur
eller hur grundservicen till alla Alebor ska
se ut när Ale växer och blir större. Ingen
klarar det här själv, vi behöver vara många
fler för att kunna göra skillnad. Det här
månadsbladet är en möjlighet för er som
prenumererar att följa arbetet och att inte
missa roliga och viktiga saker som vi ska
göra tillsammans.

Tack för oss!
Julia, Birgitta och Anja

Ta kontakt!
Klicka på vykortet för att skicka
ett meddelande
till oss.

till:

ale360@ale.se

Har du tips på evenemang
eller saker som händer i Ale
som vi kan ha med i månadsbladet? Kontakta oss.

