September 2019

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

Vad har hänt?

Till hösten kliver vi in och tar nästa steg
i arbetet med Ale i 360 grader. Det har
varit en lång process med mycket arbete,
stort engagemang och många viktiga
frågor. Det arbetet, engagemanget och
frågorna bär vi med oss in i nästa fas,
tillsammans med er. Vi hoppas att ni
vill vara med på denna resa tillsammans
med oss och fortsätta mötas, prata om
vad som är viktigt för dig och förändra
vårat Ale. Vi har sammanfattat arbetet
vi hittills har gjort för att vara redo inför
nästa steg.

2018
Under 2018 utbildades samtalsledare
som gav sig ut i samhället och lyssnade
på över 200 personer. Samtalen handlade om allt från ensamhet till kollektivtrafik. Alla 200 berättelser sammanfattades

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.

17 juni 2019
till en perspektivsammanställning som
består av 13 temaområden som kom
fram ur intervjumaterialet. Perspektivsammanställningen hittar du här.

Prioritering

Den 6 mars tillsammans med er och
politiker i Ale bjöd vi in alla till ett
öppet möte. Där möttes alla berättelser
från intervjuperioden och ni prioriterade
bland vilka frågor ni ville börja jobba
vidare med i Ale 360. De områden som
fick flest röster var ’En bra skola ger en
bra framtid’ och ’Det mänskliga mötet
är viktigt’. Detta lämnades sedan över
som vägledande till kommunfullmäktige
inför deras beslut den 17 juni.
Vill du läsa mer om stormötet den 6
mars klickar du här.

Den 17 juni 2019 fattade kommunfullmäktige i Ale beslutet att starta upp det
fortsatta gemensamma arbetet med Ale i
360 grader med dialoger. Kommunfullmäktige röstade fram området 9. ’Det
mänskliga mötet är viktigt’, för den första dialogprocessen under hösten 2019.

Nästa steg, 19 september

Nu ska vi börja arbeta tillsammans i 360
grader, ett arbete där vi inte riktigt vet
vad som kommer att hända eftersom vi
formar det tillsammans. ’Det mänskliga
mötet’ är en svår fråga och innehåller olika perspektiv för olika personer. Därför
behöver vi er hjälp att plocka ut områden som är viktiga att börja arbeta med
i Ale. Detta ska vi göra tillsammans den
19 september. Vad innebär det mänskliga mötet för dig? Kom och berätta.

19 september

Var: Ale kulturrum, Nödinge
När: 19 september, 18.00 - 21.00
Vi bjuder på fika!
Är du i behov av stöd som
barnpassning, hörselhjälpmedel
med mera?
Kontakta oss: ale360@ale.se

Program för kvällen

18:00 Kommunalråd inleder
- Varför ska vi ägna oss åt det mänskliga mötet? Varför är det viktigt? John
Holmberg
19:20 Fika
- Presentation av området ’Det mänskliga mötet är viktigt’
- Vad i det mänskliga mötet är viktigt?
- Höstens arbete. Vill du vara med?
21:00 Avslutning

Alla är välkommna!

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.

