April 2019

Månadsblad Ale i 360 grader
Hej! Vad kul att du vill vara en del av Ale
i 360 grader. 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
dagens samhälle, i Sverige och i Ale.

Det kan handla om hur vi ska skapa ett
tryggt samhälle, hur vi ska ta hand om
vår natur 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 inte missa roliga och
viktiga saker som vi ska göra
tillsammans.

Skola, mötesplatser och
trygghet

Förberedelser och
kommande steg

Prioriteringen fortsätter

Vi intervjuade under 2018 över 200
personer om vad som är viktigt för
framtidens Ale. Ur dessa intervjuer kom
det fram 13 områden som fanns i
samtliga berättelser. Den 6 mars hade vi
ett öppet möte för alla Alebor där de 13
områden presenterades. Efter presentationen valdes områden ut. De tre som
fick flest röster var:

Den 2 april fick alla gruppledare i alla
politiska partier i Ale möjligheten att ta
del av information om vad Ale i 360
grader är, vad som har hänt under
2018 – 2019 och hur arbetet framåt ser
ut. Det är viktigt med kommunikation
om vi ska kunna arbeta tillsammans.

Den 13 maj kommer områdena från
den 6 mars presenteras i
kommunfullmäktige, målet är att ett
beslut om prioritering ska kunna fattas
innan sommaren.

Vad behöver du?
Vi vill veta vad dina behov är för att
kunna vara delaktig och mötas.
Kommunen bjuder ofta in till dialoger
eller möten, men det är inte alltid att
man har möjlighet att komma. Vad är
viktigt för att du ska kunna vara med?

1. En bra skola ger en bra framtid
(110 röster)
2. Det mänskliga mötet är viktigt
(107 röster)
3. Trygghet
(70 röster)

Klicka här för att skriva till oss.

Vill du läsa mer om de andra områdena
och om processen, klicka här

Information/evenemang
Nu rivs före detta ICA-fastigheten i
Älvängen!
Lämna ditt förslag på vad vi tillfälligt
kan göra på platsen, klicka här!
Medskapande ur
ett ungdomsperspektiv
Det finns flera arbeten i Ale där man
arbetar med delaktighet, ett av de arbetena är ungdomsrådet. Ungdomsrådet
har precis påbörjat sina livepaneler på
sin facebooksida. Jätteintressant! Missa
inte!

Tack för oss!

Julia, Birgitta och Anja

Ta kontakt!
Klicka på vykortet för att skicka
ett meddelande
till oss.

till:

360@ale.se

Nästa månadsblad kommer 10
maj. Har du tips på evenemang
eller saker som händer i Ale som
vi kan ha med i månads-bladet?
Kontakta oss.

