
Månadsblad Ale i 360 grader

Information/evenemang Tack för oss!

Vi har ett resultat
Den 17 juni 2019 fattade kommunfull-
mäktige beslutet att område nummer 
9 ’Det mänskliga mötet är viktigt’ ska 
ligga som grund i den första dialog-
processen. Detta innebär att den första 
dialogprocessen kommer beröra frågor 
gällande möten som vi tillsammans med 
er bestämmer. Det är viktigt att poängte-
ra att detta är den första dialogprocessen. 
Alla områden som framkommer i per-
spektivrapporten kommer arbetas med. 
Men vi måste börja någonstans och med 
er vägledning från den 6 mars och poli-
tikernas beslut blev det ’Det mänskliga 
mötet är viktigt’. 

Viktigt arbete tillsammans 
Vi i arbetsgruppen är så glada att vi änt-
ligen kan sätta igång med dialoger och

19 september 
Strecka din kalender den 19 september, 
då är alla välkomna att tillsammans dis-
kutera vilka frågor gällande möten och 
mötesplatser som är viktigast. Frågorna 
kommer vi arbeta vidare med tillsam-
mans under hösten.

Vi träffas på kvällstid! Mer information 
om tid och plats kommer snart. Men 
datumet är viktigt så boka inte upp dig. 

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 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.

träffa er igen. Era röster utgör grunden 
i detta arbete, det är era röster som gör 
Ale i 360 grader och det absolut viktigas-
te. Till hösten träffas vi för att prata om 
vad som är viktig gällande mötesplatser. 

Strecka din kalender 19 septem-
ber!
Vi i arbetsgruppen vill träffa er för ett 
gemensamt möte den 19 september. 
På det mötet ska vi tillsammans sätta 
grunden inför höstens arbete. Vi vill 
veta vad som är viktigt för dig gällande 
möten och mötesplatser. Det materialet 
som vi tillsammans arbetar fram och de 
frågor ni tycker är viktigast kopplat till 
’Det mänskliga mötet’ kommer ligga till 
grund för framtidens förändringsarbete.

Vill du se kommunfullmäktiges omröst-
ningen i efterhand? Klicka här

till:

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

ale360@ale.se

Mötesplats för barn och 
unga  
Två ungdomscoacher har tillsammans 
med tio ungdomar arbetat med att skapa 
en plats för barn och unga på Klöversti-
gen i Nödinge.

Sommarveckor på Klöverstigen 
Alebyggen och Ale kommun har till-
sammans gått ihop med resurser för att 
göra arbetet möjligt. Under tre veckor i 
början av sommaren har ’Sommarveckor 
på Klöverstigen’ varit igång. Responsen 
har varit mycket positiv från barn och 
föräldrar, det har varit över 40 barn om 
dagen. 

Detta är ett fantastiskt initiativ och ett 
exempel på en mötesplats där olika åld-
rar och personer har mötts. Det har spri-
dit god stämning i området och skratten 
har ekat mellan husen på Klöverstigen. 

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

Juli 2019

Julia, Birgitta och Anja 
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