
Månadsblad Ale i 360 grader

Tack för oss!

Höstens arbete i 3 steg
Under hösten 2019 har Ale i 360 grader 
tagit ett stort kliv med expeditionsgruppen 
’det mänskliga mötet’ i täten. Gruppen har 
träffats i tre steg och ska den 30 januari 
träffas en fjärde gång. Som nämnt i tidigare 
månadsblad har varje steg sett lite annorlun-
da ut.

Steg 1. Det önskvärda rummet 
Hur ser den önskvärda framtiden ut i 
relation till det mänskliga mötet?
För att tillsammans kunna arbeta mot en 
hållbar framtid så är det viktigt att formulera 
hur den ser ut. Under höstens första möte 
var framtiden i fokus. Om vi lyckas riktigt 
bra med det här området, hur ser det ut 
då? Det framkom i samtliga grupper att 7 
områden är viktiga i framtiden för att det 
mänskliga mötet ska vara möjligt: glädje, 
välmående, gemenskap, samhörighet och 
tillhörighet, förståelse, respekt, trygghet och 
tillit. 

Kommande steg 4. 

I steg 4 står frågorna som framkom i 
steg 3 i fokus. Expeditionsgruppen har 
identifierat vart det behövs göras insatser 
för att nå den önskvärda framtidsbilden, 
men inte hur och mer specifikt vad. Vid 
varje tillfälle trattas frågorna ner och blir 
mer konkreta. Detta kommer expedi-
tionsgruppen arbeta med under steg 4, 
som äger rum den 30 januari. 

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.

Steg 2. Samtidens rum
Hur ser det ut idag i Ale?

Med framtidsbilden i bakhuvudet tittade vi 
gemensat på hur det ser ut  Ale idag. Grup-
pen identifierade att det finns psykisk ohälsa, 
ofrivillig ensamhet, otrygghet, utanförskap, 
innanförskap, ett uppdelat samhälle, och ett 
otillgängligt offentligt rum. Dessa områden 
innehåller berättelser om hur deltagarna ser 
på Ale idag och hur långt ifrån det önskvärda 
rummet vi befinner oss. 

Steg 3. Möjligheternas rum
Vilka mindre insatser kan skapa en 
större förändring? 

Steg 3 innebar att titta på gapet mellan 
framtiden (steg 1) och nutiden (steg 2). 
Vad saknas för att vi ska kunna nå glädje, 
välmående, gemenskap, samhörighet och 
tillhörighet, förståelse, respekt, trygghet 
och tillit i Ale med tanke på hur det ser ut 

till:

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

ale360@ale.se

idag? Vart kan vi göra mest nytta i det gapet? 
Gruppen formulerade flera frågor som kan 
ses som insatsområden för att överbrygga 
gapet. Dessa frågor är grunden för det fjärde 
och nästa steget.

- Hur skapar vi kravlösa och trygga mötes-
platser där alla känner sig välkomna?

- Hur kan man ta tillvara engagemang och 
självorganiserade rörelser för det mänskliga 
mötet i Ale?

- Hur kan man använda befintliga mötes-
platser för att öppna upp?

- Hur kan sociala medier och digitalisering 
användas som en positiv kraft för det mänsk-
liga mötet?

- Hur skulle vi kunna mötas kring psykisk 
ohälsa och ofrivillig ensamhet?

- Hur kan innanförskapet börja öppna upp 
på riktigt?

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

Jaunari 2020

Julia, Birgitta och Anja 

Vad händer inom den kommunala organisationen? 
I Expeditionsgruppen diskuteras många aktuella frågor och områden som är angelägna för Ale och ’det mänskliga mötet’. För att de här 
frågorna ska tas om hand och för att kunna dra lärdom av arbetet måste någon ta emot den information och de diskussioner som förs. Den 
kommunala organisationen förbereder för att ta emot behovsområden som är viktiga för Ale och som hänger samman med redan befintligt 
arbete. Vi har alla en möjlighet att arbeta med behovsområden och vissa områden drivs inom civilsamhället, vissa inom den kommunala 
organisationen och vissa områden drivs av både och. Frågorna och behovsområden som diskuteras är aktuella för både föreningar, intresseor-
ganisationer, den kommunala organisationen och övriga aktiviteter i civilsamhället vilket innebär att alla parter ska kunna känna en delaktig-
het i genomförandet.
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