
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.

Oktober 2020

Vi hörs snart igen!
Julia, Birgitta och Martina

Insatser inom 
'Det mänskliga mötet' 
Vi har under våren presenterat Expedi-
tionens 7 förslag på åtgärder för att göra 
det mänskliga mötet en naturlig del i 
Ale. Även om delar av arbetet med Ex-
peditionen och Ale i 360 grader har fått 
läggas på is så görs det ändå insatser i Ale 
som faller inom ramen för åtgärdsförsla-
gen och 'Det mänskliga mötet'. I detta 
månadsblad lyfter vi några av de insatser 
som gjorts eller är pågående, för att ska-
pa bättre förutsättningar för mänskliga 
möten när restriktioner väl lättas.

Åtgärdsförslag 4
Det har i Expeditionen lyfts att det 
saknas information om vilka aktiviteter 
man kan ta del av i Ale kommun. Att 
aktivitetsutbudet behöver marknads-
föras på flera olika sätt, samtidigt som 
information om aktiviteter behöver 
finnas samlat på en plats. Nedan be-
skrivs 3 insatser med koppling till detta 
åtgärdsförslag.

Hemester
Hemester är ett begrepp som på senare 
tid fått fäste och sedan i våras finns det 
en flik på ale.se som heter just 'Hem-
ester'. Under denna flik ligger samlad 

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

mötet'? 
- Hör gärna av dig till oss!

information om de utomhusaktiviteter, 
sevärdheter och utflyktsmål som finns 
att ta del av i Ale kommun. Det har 
även skapats en Hemesterkarta där man 
kan se vart alla dessa aktiviteter och ut-
flyktsmål finns placerade i kommunen. 

Ung i Ale
Alldeles nyligen gjordes en nylansering 
av appen ’Ung i Ale’, där man hittar 
allt som händer för unga i Ale. I appen 
finns det information om nyheter, eve-
nemang, mötesplatser, fritidsaktiviteter, 
information om hur du kan påverka, 
fritidsgårdarnas aktiviteter och öppetti-
der och mycket annat. ’Ung i Ale’ finns 
att ladda ner på appstore och google 
play och riktar sig till personer som är 
13-20 år och bor eller pluggar i Ale. 

Tips om fritidsaktiviteter 
Det publicerades i somras 3 stycken 
Youtube-filmer där det ges tips om 
några av de utomhusaktiviteter som 
finns att göra på olika platser runtom i 
Ale kommun. Utöver att det ges tips i 
filmerna så visas det även vackra miljöer 
från olika delar av Ale. Sök på 'Ale 
kommun – tips om fritidsaktiviteter' på 
Youtube så hittar du 3 filmer för orterna 
Surte/Bohus, Älvängen/Skepplanda och 
Nödinge/Nol/Alafors. 

Åtgärdsförslag 3
Det har uttryckts inom Expeditionen 
att det finns ett stort behov av att mötas 
men att det är svårt att hitta lokaler och 
platser att vara på. Det ges därför som 
förslag att inventera och synliggöra be-
fintliga lokaler samt underlätta att boka 
dessa lokaler och just nu pågår ett arbete 
med detta. 

Utökad information om lokaler
På ale.se under fliken 'Kultur och Fritid' 
finns det information om mötesplatser 
i kommunen och möjlighet att se lediga 
tider och göra bokningsförfrågningar 
på idrottsplatser, i idrottshallar, gym-
nastiksalar, skollokaler, samlingslokaler, 
mötes-och konferenslokaler. Det som 
saknats på hemsidan är mer ingående in-
formation gällande vilka föreningslokaler 
som finns tillgängliga samt hur dessa kan 
bokas, men nu pågår ett arbete med att 
utöka informationen kring just detta. 
Att lättare få tillgång till lokaler kan göra 
att fler mötesplatser skapas av ideella 
krafter och privatpersoner, vilket i sin 
tur kan ta oss närmare att nå gemenskap, 
glädje och samhörighet.
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