
Månadsblad Ale i 360 grader

Produktion av skyddsutrust-
ning bildar ny mötesplats 
Under de senaste veckorna har det i Ale 
kommun producerats skyddsutrustning 
i form av visir och plastförkläden. Detta 
för att möta upp det behov som finns 
hos kommunens verksamheter i och 
med Covid-19. Produktionen har främst 
utförts av frivilliga i kommunen och kraft-
samlingen kring det gemensamma beho-
vet påminner mycket om ett arbetssätt i 
360-grader. Arbetsgruppen för Ale i 360 
grader hälsade på under produktionen 
och passade på att ställa några frågor till 
Emma Kronberg som är föreningsutveck-
lare i Ale kommun och har vart delaktig i 
att samordna frivilliginsatserna. 

Hur har engagemanget sett ut?
– Engagemanget har vart stort! Produk-

tionen av skyddsutrustning har blivit en 
prioriterad uppgift och en snabb omställ-
ning har gjorts. Det är en bred blandning 
av folk som har vart delaktiga i produk-
tionen, så som föreningspersoner, privat-
personer, tjänstepersoner och ungdomar. 
Samarbetet mellan kommunen och civil-
samhället är fantastiskt och det är kul och 
se när det arbetas mot ett gemensamt mål.

Har samarbetet genererat nya möten? 
– Absolut! Ett stort mervärde med pro-
duktionen är att det även har blivit en 
mötesplats, där vi såklart försöker följa 
rekommendationerna om distansering. En 
fin mötesplats där unga, vuxna, privat-
personer, tjänstepersoner och andra möts. 
Vilket de kanske annars aldrig skulle gjort. 
Det skapas även bra samtal med exempel 
som ”Vilken förening kommer du ifrån?” 
och ”Jaha, bor du där?”. Jättekul tycker jag! 

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. Vi i 
arbetsgruppen arbetar på med att summera 
och sammanfatta vårens aktiviteter som på-
gick fram till mitten på mars när Covid-19 
fick fäste, samt att förbereda det vi kan 
inför fortsatt framtida arbete. 

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 alla 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 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.

April 2020

Julia, Birgitta och Martina
Vi hörs snart igen!

Expeditionens förslag 2
I förra månadsbladet så presenterade 
vi Expeditionsgruppens 7 förslag på 
åtgärder samt beskrev förslag 1 lite mer 
ingående. I detta månadsblad beskrivs 
förslag 2 och 3.

Expeditionens förslag 2 berör Ale 
Kulturrum som idag är en befintlig 
mötesplats. Det är en byggnad som 
innehåller olika verksamheter och som 
idag genomgår en del förändring. Expe-
ditionsgruppen har därför föreslagit att 
tankarna om vad det mänskliga mötet 
innebär, med områden som trygghet 
och kravlöshet, ska föras in i det arbete 
som redan pågår med utveckling av 
Ale kulturrum. Precis som förslag 1 så 
behöver då vad trygghet och kravlöshet 
är definieras. Det finns en önskan om 
att deltagandet ska präglas av lust och 
frivillighet, att Ale Kulturrum ska vara 
en tillgänglig och kreativ plats för alla, 
en plats för mångfald av verksamheter 
som inspirerar besökare och ger stolthet 
och arbetsglädje åt medarbetarna. Ale 
Kulturrum ska vara en plats att känna 
sig välkommen till. 

Expeditionens förslag 3 
Förslag 3 är att inventera lokaler och 
fordon som finns i kommun, för att vidare 
hitta ett system för hur fler kan nyttja de 
befintliga resurserna. Grunden i förslaget 
är att Expeditionen uttrycker att det finns 
ett stort behov av att mötas, men upplever 
att det idag är svårt att hitta lokaler och 
platser att vara på. Samtidigt uttrycker 
kyrkor och föreningar att det finns ett 
flertal lokaler som finns tillgängliga. Att 
inventera och synliggöra de befintliga 
lokalerna samt skapa möjlighet att boka 

dessa lokaler vore därför önskvärt. En idé 
som har lyfts är att skapa någon form av 
lösning som enklare kan visa vilka loka-
ler och fordon som finns att hyra. Att få 
tillgång till exempelvis lokaler skulle göra 
att fler mötesplatser skulle kunna skapas 
av ideella krafter och privatpersoner, vilket 
i sin tur tar oss närmare att nå områden 
som gemenskap, glädje och samhörighet

Har du idéer och tankar om förslagen? 
Vill du vara med och genomföra dem? 
-Hör gärna av dig till oss! 
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