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Månadsblad Ale i 360 grader
Hej! Det är mycket som inte är sig likt i
vårt samhälle just nu. Vi har behövt pausa
arbetet med Ale i 360 grader när det gäller
att fysiskt mötas i olika gruppstorlekar, likt
samhället i stort. Det är samtidigt viktigt
för oss alla att vi inte distanserar oss socialt,
bara fysiskt, då sociala kontakter är viktiga
för vårt välbefinnande.

Det finns flera 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 att ändra på detta själv, vi behöver
vara många fler för att kunna göra skillnad.
Det kan vi inte minst se nu i Coronatider,
hur värdefullt det är att vi hjälps åt.

Arbetet med Ale i 360 grader påbörjades
innan pandemin fick fäste och är ett arbete
där vi försöker minska distansen mellan
Alebor, tjänstepersoner och politiker genom
dialog.

Det här månadsbladet är en möjlighet för er
som prenumererar att följa samt vara med i
arbetet. Just nu är frågan om det mänskliga
mötet i centrum.

Förslag 6

Det finns många i vårt samhälle som har god kunskap om hur digitala verktyg fungerar och vad de kan användas till, men det finns också de som inte har den kännedomen. Expeditionen föreslår därför att skapa möten mellan de som har kunskap om
digitala verktyg och de som önskar få hjälp.
Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat. Att inte ha nog kunskap för att kunna
delta i det digitala kan leda till ett ofrivilligt utanförskap. Att bli utanför i samhället, i
med att flera av samhällets funktioner digitaliseras, gör att det skapas ett samhällsansvar i att öppna upp och skapa bättre förutsättningar för dessa grupper. Att skapa ett
möte mellan de som kan och de som vill lära sig skulle bidra till att skapa ett mänskligt möte, men också att hjälpa personer som idag står utanför det digitala samhället.
Expeditionen har i sitt arbete lyft flera olika aktörer som skulle kunna vara samarbetspartners i detta arbete. Exempelvis ungdomsrådet och pensionärsrådet, bibliotek eller
lokala företag. Kanske är du intresserad av den här frågan? Hör gärna av dig till oss!

Sammanställning av Expeditionen
Expeditionens samtliga 7 förslag på
åtgärder för att göra det mänskliga
mötet en naturlig del i Ale har nu alla
presenterats i vårens månadsblad. Dessa
förslag, tillsammans med Expeditionens
hela arbetsprocess, kommer att inkluderas i den sammanställning som håller
på att färdigställas. Sammanställningen
kommer inom kort att finnas tillgänglig
på Ale kommuns hemsida samt skickas
ut till prenumeranter av månadsblad.

Förslag 7

Expeditionens 7:e förslag handlar om att öppna upp och bjuda in till befintliga mötesplatser för att skapa nya möten mellan olika grupper. Att enbart skapa nya mötesplatser var någonting som Expeditionen såg inte skulle räcka för att uppnå ”det mänskliga
mötet”. Det handlar till stor del om att öppna upp de platser som redan finns och bjuda in och göra människor delaktiga på ett nytt sätt. Exempel på befintliga mötesplatser
kan vara att föräldrar och övriga vuxna bjuds in till ungdomarnas mötesplatser.
Expeditionen lyfter också i sitt förslag att det vore önskvärt att gemensamt nyttja lokaler som finns i Ale, för att ta vara på det befintliga utbudet. Det finns i Ale många
pågående mötesplatser att lära av gällande möten mellan grupper. Lärdomar som
kanske kan användas i andra sammanhang och vid användandet av andra mötesplatser. Flera exempel som lyftes av Expeditionen gällande möten mellan grupper handlade om möten över generationsgränser, men det 7:e förslaget syftar till alla åldersgrupper i Ale. Den stora frågan är hur man bjuder in så att man når alla målgrupper?

Trevlig sommar!

Har du idéer och tankar om Expeditionens 7 förslag?
Vill du eller ditt företag vara med och genomföra dem?
- Hör gärna av dig till oss!

Vi hörs snart igen!
Julia, Birgitta och Martina

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.

