
Månadsblad Ale i 360 grader

Information/evenemang Tack för oss!

Varför är Ale i 360 grader 
viktigt?
”Ale i 360 grader handlar om medin-
flytande där vi provar en ny form för 
samverkan. Den vanliga demokratiska 
processen finns kvar och gäller, men Ale i 
360 grader är ett sätt att förstärka den på. 
Vi vill stärka de demokratiska formerna 
och vara måna om invånarnas möjlighet 
till inflytande. Det är viktigt i en tid som 
denna, att få möjlighet att känna sam-
manhang och delaktighet.”

Kostnadsfri föreläsning om solel 
Missa inte möjligheten den 22 maj att 
lära dig mer om solceller och hur du kan 
producera miljövänlig el. Klicka här för 
tid och plats.  

Kommunfullmäktige 13 maj 
Missa inte att Ale i 360 grader ska pre-
senteras på kommunfullmäktige 13 maj. 
Det börjar klockan 18.00 och är öppet 
för allmänheten. Klicka här för mer 
information. 

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 

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. 

” Vuxna som inte har ung-
domar tänker oftast ne-
gativt kring ungdomar”
Vi träffade Ines,15 år, och pratade med 
henne om vad som är viktigt för ett gott 
liv. 

”I Ale finns ingenting”
Det är viktigt att vi har någonting att 
göra, och ha någonstans att gå. Så att 
inte livet bara blir, vakna, gå i skolan och 
sen gå hem. Mycket aktiviteter kostar i 
Ale, alla har inte råd. Sen finns det inte 
så mycket i Ale och man behöver ofta 
åka till Göteborg. Det kostar också. 
Fritidskortet är därför viktigt för oss, 
förvinner fritidskortet så blir det för dyrt 
att åka till Göteborg, vi blir isolerade. 
Min fritidsgård är bra och de lyssnar på 
oss, men det räcker inte. Det finns inte 
ens någonstans att sitta, utomhus. 

till:

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

ale360@ale.se

”Vi glöms bort”
När man var liten fanns sandlåda och 
lekplatser, vi har vuxit ur den och nu 
finns ingenting. Det finns bara saker till 
små barn och vuxna, men inte till ung-
domar. Alla ungdomar skulle bli glada 
om det fanns någonstans att sitta och 
hänga på utomhus, men vuxna tror att 
det ska börjas säljas droger. De drar alla 
unga över en kant. 

”Börja lyssna”
Politiker försöker inte ens lära känna oss 
och lyssnar inte på oss. De lyssnar när 
man sitter där på plats, men sen händer 
ingenting, så är det med många vuxna. 
Och ett beslut blir någonting annat, 
utan att vi får veta varför. Sen när vi sä-
ger att vuxna inte lyssnar, då blir de sura. 
Det är så frustrerande.

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

Maj 2019

Julia, Birgitta och Anja 

Vad händer framöver?
• 13 maj ska Ale i 360 grader presen-

teras på kommunfullmäktige. Missa 
inte och kom dit! Se information 
nedan. 

• Målet är att beslut om prioriterat 
område ska fattas innan sommaren. 

Vad har hänt?
• Gruppledarna för alla partier fick 

möjligheten att träffas igen den 7 
maj för diskussion om arbetet med 
Ale i 360 grader. 

• 7 maj fick även sektorsledningarna 
information om vad Ale i 360 grader 
är och hur arbetet tillsammans ser ut 
framåt. 

Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordf. 
Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordf.
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