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Månadsblad Ale i 360 grader
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.

Expeditionen är sjösatt
Expeditionsbyxorna är på, stövlarna är
hela och myggmedlet är med. Den 4
november hade den mindre arbetsgruppen som kallas Expeditionsgruppen sitt
första möte. Gruppen består av Alebor,
personer som arbetar i Ale och politiker
och tillsammans testar vi ett nytt arbetssätt för att se om det här kan vara ett för
oss att hanetar svåra frågor.
Det kommer bli totalt 4 möten där varje
möte har ett specifikt fokusområden. På
det första mötet pratade vi om hur vi
vill att framtiden ska se ut kopplat till
’det mänskliga mötet’, den andra gången
pratade vi om hur det ser ut idag och
det tredje mötet ska vi prata om vad vi
kan göra föra att nå vår önskade bild i
framtiden.
Det fjärde mötet äger rum i början av
2020 och då ska diskutera hur vi kan
agera och hur vi ska göra.

Framtiden i fokus den 4
november

Under mötet delades alla deltagare in
i mindre grupper av 4 – 6 deltagare
där varje grupp först fick diskutera hur
framtiden ser ut om vi lyckats arbeta
med frågor om ’det mänskliga mötet’
och varför just detta var viktigt. Anledningen till att vi diskuterade detta är för
att skapa en bild av hur vi vill ha det och
för att förstå vart vi tillsammans vill nå.
Utan en gemensam riktning, är det svårt
att veta vilka vägar vi ska ta.
Det som framkom under kvällen var
bland annat om vi lyckas riktigt bra med
det här, så har vi Ale:

Glädje
Välmående
Gemenskap
Samhörighet och tillhörighet
Förståelse
Respekt
Trygghet
Tillit

Måndagen den 4 november möttes
expeditionsgruppen för första gången.
Vi är en grupp på runt 30 personer, i
åldrar 17 - 85 år, med olika bakgrunder
och intressen.

Detta är viktigt för att hitta en enande
Ale- anda, kunna förebygga pyskisk
ohälsa, motverka polaritet och att motverka rädslor.

Varför gör vi såhär?

Vi hörs snart!

Ale i 360 grader är ett arbete där vi
lyssnar in och arbetar tillsammans mot
en önskvärd framtid för att kunna möta
de svåra utmaningar som vi ser i vårt
samhälle idag. För att kunna göra det
måste vi tillsammans prata om varför
någonting är viktigt och hur vi ska göra.
Det är bland annat därför vi har 4 olika
teman på våra möten.
1. Framtiden
2. Nutiden
3. Vad kan vi göra och vart?
4. Sen gör vi det!

Hur ser du på det här, är det något som
saknas? Hör gärna av dig till oss på
ale360ale.se.

Hur ser det ut idag?
För att kunna förstå den stig vi vandrar
in i framtiden på måste man även titta
på hur det faktiskt ser ut idag.
Den 26 november träffades expeditionsgruppen igen för att diskutera och skapa
en gemensam bild om hur det faktiskt
ser ut i Ale idag kopplat till det mänskliga mötet. Om man ska kunna förändra
något så måste man veta vilka områden
som behöver arbetas med och även vilka
orsaker det finns till varför något är som
det är.
Under kvällen fick deltagare i blandade
grupper sitta om 4 tillsammans med
samtalsledare, gruppen målade sedan en
gemensam tankekarta om hur det ser
ut idag och vilka orsaker till varför det
ser ut som det gör. Alla gruppers bilder
presenterades sedan och diskuterades i
helgrupp.
Mer information om det här tillfället
kommer i nästa månadsblad.

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

Julia, Birgitta och Anja

till:

ale360@ale.se

Har du tips på evenemang
eller saker som händer i Ale
som vi kan ha med i månadsbladet? Kontakta Ale 360.

