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Mänskliga möten under
coronapåverkad sommar i Ale
Det fanns redan under våren förståelse
för att sommaren skulle bli annorlunda
för många av Ales invånare. Att bland
annat restriktioner kunde innebära att
många håller sig på hemmaplan under
sommaren.
Även om vi ännu inte haft möjlighet
att tillsammans arbeta med de förslagen som kommit fram i Expeditionen
så har det i sommar blivit många bra
möten då det i sommar har erbjudits ett stort kulturutbud och några
exempel berättas om i kolumnerna till
höger.

Vad är planen framåt?
Hösten närmar sig med stormsteg och
vi har länge haft som förhoppning att
det dialogarbete som fick pausas i våras
skulle kunna fortsätta i liknande tappning i höst. Då restriktioner fortfarande
skapar begränsningar i hur möten kan
föras så är det nu dags för ett omtag
i frågan. Inom kort hoppas vi därför
kunna meddela hur vi planerar fortsätta
vårt arbete med Ale i 360 grader.
Har du tankar eller idéer om hur arbetet kan fortsätta?
– Hör gärna av dig till oss!

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.

"Det har varit strålande!"
Genom att gymnasieelevers utbildning
sedan i våras har blivit på distans så finns
det risk för att känslan av sammanhang
har minskat. För att öka känslan av
gemenskap fattade politikerna ett beslut
att utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, för ungdomar 13-20 år,
utöka med ytterligare aktiviter för gymnasieungdomar i sommar. Malin Milli
(samordnare extra sommaruppdrag) och
Elvis Avdijaj (ungdomscoach) är två av
de som varit delaktiga i utförande av
detta arbete och beskriver sommaren i
korthet nedan.

"En spontan, kravlös mötesplats"
Vi har även samtalat med Ales kultursamordnare Klara Blomdahl gällande
sommarens kulturaktiviteter. Nedan
beskriver Klara i korthet två aktiviteter
som skapat bra möten i kommunen i
sommar.

– Under 6 veckor i sommar (v.28-v.33)
har 14 ungdomar fått testa på att
sommarjobba inom kultur i Ale. Ungdomarna hade i uppdrag att arrangera
aktiviteter och föreställningar inom
bland annat musik, varité och cirkus
på "gamla Ica-tomten" i Älvängen.
Detta arbete går lite i Ale 360-spåret då vi tillsammans med Mark-och
– Under två kvällar i veckan (tisdagar
och fredagar), under fyra veckor i juli har exploateringsavdelningen ville skapa
en spontan, kravlös mötesplats. Vårt
det varit aktiviteter i Bohus, Nödinge
mål har inte varit att dra hit hela Ales
och Älvängen. Alla ungdomar som går,
ska börja eller precis har slutat gymnasiet befolkning, utan en mötesplats där man
kan kan testa på att jonglera, eller kolla
har varit varmt välkomna! Det har varit
en bra blandning av folk och vi har lagat på luftaktobatik för att sedan gå vidare.
Där man är välkommen vem man än är,
mycket mat tillsammans, haft filmvisningar och så fort vädret har tillåtit så har säger Klara.
vi varit ute. säger Malin.
– Vi har även haft så kallade balkongkonserter på alla kommunens äldre– Det har varit strålande! Jämfört med
boenden. Vi ville skapa något som
andra år så har det varit fler aktiviteter
och fler besökare, vilket är väldigt roligt. skulle skänka glädje till de äldre samt
stötta lokala kulturarbetare. Vi har
Det utbud som blev av aktiviteter har
haft tre omgångar med olika artister,
vart enligt ungdomarnas önskemål och
samt kulturskolans elever, som har
det har varit uppskattat, säger Elvis.
sjungit och spelat. Det har vart otroligt
– Vem jag än mötte så möttes jag alltid
uppskattat! Jag tycker det är viktigt att
av ett leende och alla har vart så hjälpskapa tillgänglighet till kulturen. Det
samma. Annars vet jag inte ifall det hade behöver inte vara stort och pråligt utan
gått faktiskt. Covid-19 eller inte, jag
det handlar om värdefulla möten och
tycker det är jätteviktigt att ha en sådan
upplevelser, avslutar Klara.
här satsning, avslutar Malin.

Vi hörs snart igen!

Julia, Birgitta och Martina

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

ale360@ale.se

till:

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

