
Månadsblad Ale i 360 grader

Det mänskliga mötet - nu 
av ännu större betydelse
Den rådande tiden sätter verkligen det 
mänskliga mötet på prov, vilket gör det 
gemensamma arbetet med det mänskliga 
mötet ännu viktigare. De begänsningar 
och skyddsåtgärder som finns idag för 
fysiska möten gör att nya medel för vårt 
gemensamma arbete prövas och nya väg-
ar framåt utforskas. Detta för att vidare 
utveckla ett Alesamhälle där det mänskli-
ga mötet är en naturlig del.

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 hur vi kan öka 
delaktighet i Ale.

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.

Mars 2020

Julia, Birgitta och Martina

Öppna mötet framflyttat
Kommunens ledning har beslutat, med 
vår fulla förståelse, att flytta fram det 
öppna möte som var planerat till 16 
april, där Expeditionsgruppens arbete 
och förslag skulle presenteras. Ännu är 
inget nytt datum fastställt, men så fort så 
är fallet så hör vi av oss. Vi kommer un-
der tiden att försöka hitta andra sätt att 
få ut informationen på. Om du har några 
idéer får du gärna höra av dig till oss.

Vi hörs snart igen!Expeditionens förslag 1
Det mänskliga mötet har för Expeditio-
nen både handlat om att ha möjlighet 
att träffas, med olika typer av mötes-
platser i fokus, men det har varit lika 
viktigt att prata om hur vi kan skapa ett 
samhälle där gemenskap, tillhörighet och 
trygghet är återkommande delar. Hur 
ska vi exempelvis kunna möta varandra 
om människorna i samhället inte mår 
bra och är rädda för varandra?

På flera möten har olika personer i 
Expeditionsgruppen beskrivit att både 
äldre och yngre upplever det otryggt att 
vistas ute i samhället ibland. Det försvå-
rar naturliga möten och istället för att 

känna oss trygga, gör det så att vi känner 
oss rädda i samhället. Ett sätt att öka på 
tryggheten är när människor möts spon-
tant, när det finns naturliga, spontana 
och kravlösa möten på olika sätt.

Expeditionen har därför som ett förslag 
att återerövra de otrygga platserna, men 
att redan tidigt tänka in vad trygghet 
och kravlösa möten innebär när det ska 
byggas nytt och i övrig stadsplanering. 
Vad just trygghet och kravlöst innebär är 
olika för olika personer, därför behöver 
det förtydligas vad det betyder och tyd-
ligt kopplas till det som ska byggas.

Steg 5 och Expeditionens 
7 förslag
Expeditionsgruppen träffades igen 
den 9 mars för det sista steget (steg 5) 
för det gemensamma utforskandet av 
det mänskliga mötet. Under träffen 
fortsatte tankarna kring förslag och 
åtgärder och det  fanns också tid för 
att reflektera över Ale 360-formen att 
arbeta på. För att kunna presentera det 
som Expeditionen har arbetat fram 
under de olika träffarna kommer de 7 
förslagen från senaste mötet 9 mars att 
presenteras under kommande månads-
blad i vår. De 7 förslagen är:  

Förslag 1. När det byggs nytt och i övrig 
stadsplanering föreslås att området ”det 
mänskliga mötet” är en inbakad del. Det 
behöver även definieras vad en kravlös 
och trygg mötesplats är.  

Förslag 2. Att det mänskliga mötet förs 
in i det pågående utvecklingsarbetet av 
Ale Kulturrum.

Förslag 3. Inventera samtliga lokaler, re-
surser och fordon som finns i kommun, 
för att vidare hitta ett system för hur fler 
kan nyttja de befintliga resurserna. 

Förslag 4. Tillgängliggörande av infor-
mation om vilka aktiviteter och mötes-
platser som finns i Ale.

Förslag 5. Öppna upp och utveckla 
etablerade forum, som exempelvis orts-
utvecklingsmötena, där det mänskliga 
mötet och demokrati är viktigt. 

Förslag 6. Skapa möte mellan de som 
har god kännedom om digitala verktyg 
och de som inte bestitter den kunskapen 
och önskar hjälp.

Förslag 7. Använda befintliga mötes-
platser för att skapa möten mellan olika 
grupper, som att exempelvis bjuda in 
föräldrar och övriga vyxna till ungdo-
marnas mötesplatser (Ungkan, Arken, 
Älvgården).
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