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"Hela våren har varit en
Expedition."
Våren 2020 har varit en annorlunda tid
för många i och med covid-19. Det är
även något som påverkat arbetet med Ale
i 360 grader. Sommaren har nu tagit vid
och arbetsgruppen för Ale i 360 grader
har träffat Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande och Monica
Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice
ordförande för att bland annat höra om
deras syn på vårens utmaningar och vilka
lärdomar vi kan ta med oss i arbetet med
Ale i 360 grader.
Är det några lärdomar från Ale
360-arbetet som har haft påverkan
på hur ni sett på vårens utmaningar
med covid-19?
– Vi har sett att vi pratar med varandra på ett annat sätt. Att vi pratar med
civilsamhället, vår egen organisation och
föreningar för att tillsammans försöka
hantera läget. De vanliga rutinerna skulle
inte ha fungerat, så hela våren har vart en
Expedition. Att kunna hantera situationen på det sättet, det har vi Ale 360 att
tacka, säger Mikael.

Månadsblad Ale i 360 grader
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, likt
samhället i stort. Det är samtidigt viktigt
för oss alla att vi inte distanserar oss socialt,
bara fysiskt, då sociala kontakter är viktiga
för vårt välbefinnande.

Det finns flera 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 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 hjälps åt.

Arbetet med Ale i 360 grader påbörjades
innan pandemin fick fäste och är ett arbete
där vi försöker minska distansen mellan
Alebor, tjänstepersoner och politiker genom
dialog.

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.
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De nya lärdomar vi fått i med
covid-19, kan vi ta med det i arbetet
med Ale i 360 grader på något sätt?
– Vi har en skyldighet att ta tillvara på
de lärdomar vi fått av covid-19, ur flera
perspektiv. Covid-19 har gett oss en
experiment-situation, där vi har fått lösa
saker längs vägen. Jag upplever att vi på
grund av det har fått nytt självförtroende
i organisationen, säger Monica.
– En sak vi missat lite i arbetet med Ale
360 är företagsperspektivet. Nu med
covid-19 så stod företagen redo att vara
med. Kanske är de intresserade av att vara
med i vårt arbete med social hållbarhet?
Det finns ju ett fantastiskt entreprenörskap i kommunen, säger Mikael.

Är det något annat ni vill skicka med
om arbetet med Ale i 360 grader?
– Mycket arbete har legat nere och så
– Känslan hos de flesta i Ales samhälle var även i dialogarbetet med Ale 360. Nu i
att ”detta måste vi lösa”. Många ville hjäl- höst så hoppas vi på att kunna återuppta
pa till och många gjorde det. Så på samma arbetet. Jag tycker att vi behöver starta
upp i höst med att ta tillvara på lärdosätt som vi arbetat med Ale i 360 grader

– Ja, precis, så att vi tar med oss de lärdomarna inför att nästa expedition sätts
igång. Kommer vi kanske att behöva justera Ale 360 som verktyg? säger Monica.

Är det något särskilt som ni ser
fram emot i sommar?
– Det blir en annorlunda sommar i år,
men mycket tid kommer att spenderas
hemmavid med nära och kära, säger
Monica.
– Avkoppling! Jag skulle egentligen åkt
till Spanien, men det får bli en annan
gång istället. Nu ser jag istället fram
emot att vara med familjen, njuta av
ljumma kvällar och spela trädgårdsspel,
avslutar Mikael.

Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordf.
Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordf.

Vi hörs snart igen!
Julia, Birgitta och Martina
Julia, Birgitta och Martina

Trevlig sommar!

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

till:
ale360@ale.se

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

