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Pandemins konsekvenser på
det mänskliga mötet
Att inte få träffas som vanligt, inställda
aktiviteter och en allmän oro om framtiden är några av de konsekvenser som
den rådande pandemin för med sig för
många. Att allt inte är som vanligt och
att det mänskliga mötet ser annorlunda
ut är något som flera personer från Ale
i 360 graders expedition vittnar om.
Arbetsgruppen har pratat med några
deltagare från expeditionsgruppen och
har fått höra några av deras utmaningar
och tankar just nu och hur det påverkar
området det mänskliga mötet.

Viktigt att bunkra social gemenskap
– Det är riktigt tråkigt! Jag är väldigt
social, så av den anledningen är det
jättetråkigt. Almanackan som tidigare var

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.

full är tom sedan månader tillbaka. Det
finns istället mycket tid för pyssel hemma,
så en positiv sak är att vi aldrig har haft
en så fin trädgård som nu. Jag tycker att
det är viktigt att se det positiva i tillvaron.
Men det som jag tycker är det värsta just
nu är ovissheten. Ovissheten om hur länge
distanseringen ska pågå. Om man visste ett
slutdatum, då hade man kunnat förhålla
sig till det, men som läget är idag så är det
svårt. Vi är alla olika som individer och tar
detta olika hårt och hanterar det på olika
sätt. Jag har tagit mig tid att ringa till de
som jag vet lever själva och dom uppskattar det så mycket, det är fint. En viktig sak,
nu när det snart blir varmt, bunkrar vi inte
social gemenskap då, så kommer det att bli
katastrof i vinter. Vi behöver fylla på det
som vi nu gått miste om under Corona.”
Gustav*

Betydligt fler är ensamma idag
– Det är ett väldigt konstigt läge vi är i
nu, där mycket ligger på paus och det är
väldigt tråkigt att så mycket är inställt.
Det var många i Ale som var ensamma
även innan Corona, men i med distanseringen så har det blivit betydligt fler. Det
är en stor utmaning. Men det har vart
väldigt kul att få vara med i Expeditionsgruppen och det var synd att Corona
kom precis i samband med det tänkta
stormötet. Att träffas har fått större betydelse och vi behöver i dessa tider hitta
andra vägar att mötas och jag längtar till
att en fysisk träff med Ale i 360-grader
är möjlig. Kanske hade man till dess
kunnat mötas digitalt?
Eva*

Expeditionens förslag 4

Expeditionens förslag 5

I tidigare månadsblad har vi presenterat 3 av expeditionens 7 förslag på
åtgärder för att få det mänskliga mötet
att bli en naturlig del i Ale kommun.
I detta månadsblad beskrivs förslag 4
och 5.

Expeditionens 5:e förslag handlar om
att öppna upp redan etablerade forum,
där det mänskliga mötet och deltagande
är viktigt. Ett forum som expeditionen
föreslår kan utvecklas i den riktningen är
ortsutvecklingsmötena. Dessa mötena beskrivs av expeditionen som ett bra forum
för att stärka kontakten mellan kommunen och Ales invånare, men att formatet
för mötena behöver utvecklas tillsammans
med invånare, politiker och tjänsteperso-

Förslag 4 hanterar frågan om att det
vid flera tillfällen, och av flera personer, har lyfts att det saknas information om vilka aktiviteter man kan
ta del av i Ale kommun. Förslag 4
innebär därför att det behöver hittas
alternativ till att informera om vad det
finns för aktiviteter och mötesplatser
inom kommunens gränser.
För att aktivitetsutbudet ska nå ut
till fler behöver det marknadsföras på
ett antal olika sätt och platser, för att
exempelvis nå de som inte kan svenska
språket. Det uttrycks även ett behov
av expeditionen om att information
om aktiviteterna behöver finnas samlat
på en plats.

*Namnen är ändrade

ner för att locka fler målgrupper. Mötens
agendor har visat sig påverka vilka grupper
som deltar och det skulle därför kunna
undersökas vilka frågor som engagerar
för att på så sätt få ett deltagande som
representerar hela det lokala samhället.
Hur mötena marknadsförs kan också ha
påverkan på deltagandet och kanske bör
de testas att marknadsföras på nya sätt?
Har du idéer och tankar om förslagen?
Vill du 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.

