Presentation och workshop
Vision och Handling
Håcksviks bygdegård lördag den 30 september
Förstudien Vision och handling, där Svenljunga kommun och byalag
medverkar, har startat i några angelägna frågeställningar:
• Hur kan ett brett lokalt engagemang vara levande och utvecklas över tid?
• Vad skapar samverkan, uthållighet och handling?
• Hur kan lokala idéer, visioner och projekt mötas av kommunen på ett konstruktivt och
medskapande sätt?
Förstudien har tagit avstamp i kommunens Agenda 21-arbete 1995-1998. Under 2016-2017
har frågeställningarna utvecklats genom samtal med politiker, tjänstemän och byalagsaktiva:
Hur behåller vi ett starkt politiskt engagemang tillsammans med det lokala
engagemanget? Hur vi går från ett Vi - De till ett Vi där vi kan samverka bättre och
skapa ett mer kreativt klimat och vinn-vinn situationer.

Syfte med dagen: Att utveckla möjliga arbetsmodeller
och verktyg för att tillvarata lokal kreativitet som en
hållbar utvecklingskraft för en hel kommun.
Först presenterar vi förstudiens resultat så här långt samt berättar om exempel från andra
delar av Sverige. Därefter gör vi en workshop där alla kan bidra med tankar, idéer och
erfarenheter. Förutom politiker och tjänstemän deltar Håcksviks byalag och personer som har
mycket erfarenheter av lokalt och kreativt utvecklingsarbete. Detta kommer att bli ett utmärkt
tillfälle att lyfta blicken från sakfrågorna för att istället fokusera på vad som långsiktigt
behövs för att de lokala utvecklingskrafterna ska kunna bidra till utvecklingen både lokalt
och i kommunen som helhet. Resultatet blir underlag till förslag till arbetsmodell som kan
testas på olika platser och i olika sammanhang.
För bra resultat behövs en mångfald av människor och bred uppslutning som täcker in politiker,
tjänstemän, byalag, företagare m fl som arbetar med eller är intresserade av frågorna. Sprid
inbjudan inom era förvaltningar, partigrupper och till nämnderna så att alla intresserade
har möjlighet att delta!
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Samling med fika
Presentation av resultat från förstudien. Frågeställningar och möjligheter.
Start av workshop
Sopplunch
Workshop
Fika
Reflektion och sammanfattning
Avslut

Frågor: Miriam Sannum miriam.sannum@sv.se 070-855 30 32 och Peter Nolbrant
nolbrant@telia.com 076-811 46 07
Anmälan: till Peter senast 25 september för att kunna planera!
Dagen bekostas av projektet, Håcksviks byalag står för det praktiska arrangemanget och Miriam och
Peter håller i processen under dagen.

Hjärtligt välkommen!

