
Månadsblad Ale i 360 grader

Information/evenemang Tack för oss!

”Jag vet knappt vad ni menar med mö-
tesplats. Vad är det? Jag umgås med de 
jag vill umgås med och när jag inte vill 
umgås så gör jag inte det, så är det väl 
för alla. Jag behöver ingen plats för det. 
Svårare än så är det inte.” 
Ramtin

”När jag var liten träffade man sina 
grannar hela tiden, alla var ute på 
gatorna på ett annat sätt än idag. Idag 
hälsar man inte ens, jag tror man är rädd 
för att gatan är full med folk man inte 
känner igen eller som är annorlunda och 
då behöver man mötas för att sluta vara 
rädd. Mötesplatser är viktigt idag, för 
det behövs, förr behövdes det inte för då 
skedde det naturligt. Man blir ju ledsen 
när man tänker på det egentligen.” 
Linda

Vi skapar framtiden ihop!
För att kunna hantera svåra samhällsfrå-
gor behöver vi tillsammans hitta nya sätt 
att möta dem på. Därför ska vi starta upp 
arbetet där vi tillsammans pratar om mö-
ten mellan människor, det området som 
blev framröstat som första prioritering.

Kom den 19 september!
I Ale kulturrum!

Klockan 18.00!

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.

”För mig är mötesplatser oerhört viktigt. 
Jag vill lära känna orten, äldre som 
yngre, och gärna vara med och skapa 
nätverk.För mig har mötesplatser flera 
betydelser, både som en person som inte 
är från bygden och därför vill lära känna 
folk, men också som ensamstående 
mamma där barnens roterande umgänge 
nästintill omöjliggör schemalagda aktivi-
teter och därför behöver hitta spontana 
mötesplatser. Jag är själv uppväxt på en 
mindre ort och vet att i konkurrens med 
storstadens utbud måste vi på landet 
istället luta oss mot det mänskliga mö-
tet. För mig betyder mötesplatser både 
fysiska som idrottsplatser och parker, 
och sociala som föreningar, löpargrupper 
och grannsamverkan. Det mesta är ju så 
mycket lättare, och roligare om man gör 
det tillsammans!” 
Cathrine

till:

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

ale360@ale.se

”Mötesplatser, för mig, är en trygg plats. 
Där jag känner mig trygg med platsen 
och de människor som är på platsen. 
Jag känner mig inte trygg på en allmän 
mötesplats där vem som helst kan dyka 
upp, utan jag vill veta förutsättningarna 
för vilka som kanske kommer dit. Alla 
människor är så olika idag och jag vet 
inte hur jag ska hantera en person som 
inte pratar samma språk eller som säger 
någonting som är konstigt. De flesta 
man träffar är väldigt trevliga i och för 
sig, man behöver inte alltid säga nått 
heller, det kan räcka med ett leende.” 
Nicole 

”Man vill ju inte förbi ensam och därför 
behöver man träffa folk, men vart är en 
bra fråga.” 
Lars

*Alla personer är anonymserade efter önskemål 

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

Augusti 2019

Julia, Birgitta och Anja 

Vad innebär det mänskliga 
mötet för dig?
Möten mellan människor och hur vi ser 
på det kan betyda olika saker för olika 
människor. Det ser man inte minst från 
de personer som är intervjuade. Vad som 
gör att vi ser på möten på olika sätt kan 

Vi frågade 5 Alebor om vad mötesplatser innebär för dem:

bero på vilka tidigare erfarenheter vi har, 
vart man befinner sig i livet eller hur man 
mår just den dagen. Det finns lika många 
synsätt som människor samtidigt som vi 
ska leva tillsammans på denna jord, det är 
därför det är viktigt att prata om. Funde-
ra på saken, vad betyder möten för dig?

Vad tänker du på när du hör ’möten mel-
lan människor’? Hur möter du?

Diskutera med dina klasskompisar, elever, 
grannar, kollegor, släktingar, tränare eller 
med dina barn. 

Varför är det viktigt? 
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