
Månadsblad Ale i 360 grader

Över 100 personer deltog
Den 19 september kom över 100 perso-
ner till Ale kulturrum i Nödinge för att 
prata om varför ’Det mänskliga mötet’ 
är viktigt och vad som ingår i området. 
Att det är ett viktigt ämne för Alebor i 
olika åldrar rådde det ingen tvekan om. 

Kvällens deltagare blev indelade i grup-
per med ca 10 personer i varje grupp, 
vid varje bord fanns en bordsvärd som 
hjälpte till med samtalen. Sammanfatt-
ningar från alla gruppers diskussioner 
kommer användas av arbetsgruppen 
under hösten. Det var en stor aktivitet 
under kvällen och det bjöds på fika, 
frukt och godis. 

Varför ’Det mänskliga mötet’?
Under kvällen den 19 september fick alla 
berätta om varför de tyckte att området 
’Det mänskliga mötet’ var viktigt eller 
inte. Några av de svar som kom fram 
handlade om att frågan är viktig för att 

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 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 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 vara med i arbetet. 

Just nu är frågan om det mänskliga mötet i 
centrum med fokus på delaktighet, inklu-
dering och utanförskap. 

det ger trygghet och glädje, att vi måste 
mötas för att må bra, att det kan bidra 
till ett bättre boendeklimat och att 
det handlar om förståelse, tillit och att 
motverka ensamhet. För att se mer av de 
svar som kom fram, gå in på ale.se/360 
för att läsa mer.

Vad är viktigast att börja 
med?
- Lyssna på allas åsikter, även om vissa 
är mindre populära.
- Att man ska börja med sig själv
- Våga bygga tillit, sen kan man mötas 
- Göra mötesplatser tillgängliga 
- Öppna sig själv och se sina medmänn-
iskor 
- Tid att träffas
- Våga vara tillgänglig för andra 
- Föreningslivet behövs. Där möts man. 

till:

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

ale360@ale.se

Höstens expedition!
I höst ska en mindre arbetsgrupp, som 
vi kallar expeditionsgruppen, fortsätta 
arbeta vidare med de här frågorna. I 
gruppen finns alebor, personer som 
jobbar i Ale och politiker. De kommer 
att träffas vid tre tillfällen och i blan-
dade grupper prata om vad vi faktiskt 
kan göra kopplat till det mänskliga 
mötet Under den 19 september fick alla 
deltagare anmäla sitt intresse till att vara 
med i gruppen och det var över 50 per-
soner som ville vara med! Eftersom det 
finns begränsat med platser i den första 
expeditionsgruppen har vi därför lottat 
ut de platser som finns. De personer 
som den här gången inte kan vara med i 
expeditionsgruppen kommer istället att 
erbjudas att vara med i en referensgrupp 
där vi bjuder in till möte i februari. Mer 
information om detta kommer under 
hösten. Det första mötet för expedi-
tionsgruppen är den 4 november. 

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

Oktober 2019

Julia, Birgitta och Anja 

TACK!

Vi vill tacka alla som kom den 19 
september. Det var värdefullt att mö-
tas och prata om ’det mänskliga mötet’ 
tillsammans med er. Vi vill också tacka 
för den respons vi fått efter mötet och 
alla bordsvärdar för det arbetet ni gjorde 
under kvällen. Det är så roligt och viktigt 
att vi gör detta tillsammans. 

Vi hörs snart!
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