
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. 

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 finns flera utmaningar i Ale. Det kan 
handla om hur vi ska skapa ett tryggt sam-
hälle 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.

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.

till:

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

ale360@ale.se

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

November 2020

Vi hörs snart igen!
Julia, Birgitta och Martina

Fler insatser inom 
'Det mänskliga mötet' 
I förra månadsbladet lyfte vi några av de 
insatser som gjorts eller är pågående gäl-
lande att skapa bättre förutsättningar för 
mänskliga möten, tills när mötesrestrik-
tioner så tillåter. I detta månadblad bely-
ser vi ytterligare insatser som har koppling 
till Expeditionens åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag 6
I Expeditionen har områdets kopp-
ling  till digitala verktyg diskuterats, där 
åtgärdsförslag 6 handlar om att skapa 
möten mellan de i vårt samhälle som har 
goda kunskaper om digitala verktyg och 
de som inte besitter den kunskapen.

En tjänst där möten skapas mellan de som 
har god kännedom om digitala medel 
och de som önskar hjälp startades upp 
för drygt 2 år sedan på Ales fyra biblio-
tek. Denna tjänst heter Digitala hjälpen 
och det har varit en drop-in där besökare 
får ta med sig sina frågor som rör olika 
digitala tjänster och verktyg som de be-
höver hjälp med och så försöker personal 
tillsammans med besökaren att lösa dem. 
Det har även funnits en uppsökande 
variant av Digitala hjälpen på mötesplat-
ser för seniorer i Bohus och Älvängen 2 

Har du tips på befintliga insatser som 
har koppling till 'det mänskliga mötet'? 

- Hör gärna av dig till oss!

gånger per termin. Digitala hjälpen är för 
tillfället pausad på grund av pandemin. 

En annan tjänst som nyligen startat 
i Ale är Seniorlinjen och dit kan Ales 
äldre ringa för att prata en stund eller 
få information om kommunens stödin-
satser, tips o råd om digital teknik samt 
information om eventuella träffpunkter 
eller aktiviteter. Seniorlinjen har även 
ett samarbete med Ale kontakt och stöd 
(Ale Besöksverksamhet) som nu erbjuder 
kontinuerlig kontakt som telefonvän. Vill 
du veta mer om Seniorlinjen kan du höra 
av dig till kontaktcenter på 0303-703000 
eller klicka här.

Åtgärdsförslag 1
I Expeditionen föreslås det att 'det 
mänskliga mötet' är en inbakad del i 
stadsplanering och nybyggnation. Att 
det finns naturliga, trygga, spontana och 
kravlösa mötesplatser på olika sätt är 
någonting som Expeditionsgruppen lyft 
som viktigt. Trygghet och kravlöst kan 
betyda olika för olika personer och därför 
anser Expeditionen att det även behöver 
förtydligas vad det betyder och tydligt 
kopplas till det som ska byggas. 

Inom samhällsbyggnad i Ale kommun så 
existerar det mänskliga mötet i såväl stort 

som smått i den ordinarie verksamheten. 
Det mänskliga mötet inkluderas exem-
pelvis i pågående plan i Nödinge centrum 
där det är fokus på att behålla, förstärka 
och skapa sammanhängande gångstråk 
och mötesplatser. Det är planerat för 
platser med olika funktioner och utform-
ning för att få människor att mötas såväl 
spontant som planerat. 

Ett annat exempel där det mänskliga 
mötet fått fäste är i stadsplanering som 
rör Älvängen. I den detaljplan som gäller 
Älvängen stationsområde så har det 
mänskliga mötet fått stort utrymme inom 
kvalitetsprogrammet där visionen för 
kvalitetsprogrammet är ”attraktiv små-
stad med mänskliga möten”. Den gamla 
Ica-tomten i Älvängen har också betydelse 
för det mänskliga mötet med sin centrala 
placering. Under sommaren användes 
aktivitetsytan till cirkusskola, minimusi-
kal och musik och på så sätt skapades en 
ny kravlös, tillfällig mötesplats. Kanske 
kommer liknande ytor att användas som 
mötesplatser i andra former framöver? 
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