
Månadsblad Ale i 360 grader

Tack för oss!

Steg 4. Handingens rum 
Den 30 januari träffades Expeditions-
gruppen för att diskutera på vilka sätt 
vi kan ta oss an de frågor som uppkom 
under steg 3 och vad som är värt att 
prova. Deltagarna fick välja vilken av de 
5 frågor som engagerade dem mest. Det 
som framkom var: 

1. Hur skapas kravlösa och trygga 
mötesplatser?
• Vad är kravlöst och vad innebär trygg-
het – viktigt att först formulera.
• Stadsplanering och när det byggs nytt, 
få in vad kravlöst och trygghet innebär 
redan från början.
• Alekulturrum – en pågående fråga där 
dessa områden behöver komma in.
• Inventera vilka lokaler, resurser, fordon 
som finns.

2. Hur kan man ta tillvara på en-
gagemang och självorganiserade 
rörelser för det mänskliga mötet i 
Ale?

Nästa steg 
I höstens dialoger har det kommit fram 
att det finns många olika typer av enga-
gemang och aktiviteter i Ale som bidrar 
till att människor möts. För att området 
”Det mänskliga mötet” ska bli någonting 
som både är angeläget, meningsfullt och 
genomförbart är det viktigt att ta vara på 
det som finns, att olika engagemang knyts 
ihop och att det är med i det fortsatta 
arbetet.

Expeditionsgruppen ska mötas för ett 5e 
tillfälle den 9 mars kring dessa två huvud-
punkter:

1. Sammanfatta och reflektera över de 
tillfällena som varit och fånga in erfaren-
heter. 

2. Planera inför det öppna mötet den 16 
april där alla Alebor är välkomna att delta. 
På detta mötet ska bland annat Expedi-
tionsgruppens arbete presenteras.

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 Ale. Det 
kan handla om hur vi ska skapa ett tryggt 

samhälle 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 vara med i arbetet. 

Just nu är frågan om det mänskliga mötet 
i centrum med fokus på hur vi kan öka 
delaktighet i Ale.

• Ta tillvara på engagemang.
• Samlingsplatser över generationer.
• Koppla på lokalt näringsliv, förslag 
som kopplar in exempelvis socialt före-
tagande. 
• Inventera vad det finns för resurser 
(exempelvis: lokaler, transporter) hur 
kan vi hjälpa varandra med det som 
redan finns?

3.Hur kan innanförskapet börja 
öppna upp? 
• Hur skulle fler personer kunna vara 
med i föreningslivet, alla åldrar, oavsett 
ekonomiska förutsättningar. ”Hemlig 
kompis” är ett sätt som används i Göte-
borg, kan det vara ett sätt?
• Börja med sig själv, bjuda in personer 
till de forum som man själv är med i. 
• Börja öppna upp några etablerade fo-
rum, exempelvis: ortsutvecklingsmöten, 
pensionärsföreningar och även använda 
dem som informationsspridare.

till:

Ta kontakt!
Klicka på vykor-
tet för att skicka 
ett meddelande 
till oss.

ale360@ale.se

4. Hur kan digitalisering användas 
som en positiv kraft i det mänskli-
ga mötet? 
• Använda kunskap och okunskap om 
digitala verktyg som delar för att få till 
möten över generationer.
• Företag som en del i lösningen, likt 
läxhjälp, kan det startas en självorganise-
rad rörelse?
• Skapa ett forum där man kan få hjälp 
utan att behöva lära sig.

5. Hur skulle vi kunna mötas kring 
området psykisk ohälsa och ofrivil-
lig ensamhet?   
• Använda befintliga mötesplatser, 
exempel kan vara ungdomars mötesplat-
ser, där man kan bjuda in föräldrar och 
mötas via måltid.
•  Informera om mötesplatser som finns, 
på olika språk. 
• Öka samtalet om psykisk ohälsa – hur 
kan vi prata om normer på ett enkelt 
sätt?
• Stärka föräldrarollen, utan pekpinnar.

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

Februari 2020

Julia, Birgitta och Anja 

16 april 
Den 16 April mellan 18.00 – 20.30 önskar vi att ni streckar kalendern! Då är det 
dags för ett öppet möte för alla Alebor att delta. Under kvällen kommer bland annat 
materialet från höstens arbete presenteras. Mer information kommer i nästa må-
nadsblad. Missa inte!   

16 april, Ale kulturrum/Da vinciskolan, Nödinge, 18.00 - 20.30
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