Till medarbetare i Nordanstigs kommun
29 september 2009

Inbjudan till ett kreativt event, med siktet ställt på framtiden!

Kära medarbetare!
I tider som dessa när det är svårt att se en blomstrande framtid är det som allra viktigast att man
orkar lyfta blicken och fundera på framtiden. Nu har Kommunfullmäktige antagit Vision 2020 och
därmed börjar arbetet med att förverkliga den!
I visionens anda bjuder Visionsgruppen Nordanstig och projektet 3M Innovativa Miljöer nu in
kreativa människor till att delta i ett kreativt race, där syftet är att ta fram konkreta aktiviteter som
kan hjälpa oss att möta framtidens utmaningar. Lördagen den 24 oktober 2009 behöver vi hjälpas åt
att lista ut hur vi kan göra visionen levande. Under dagen bjuder vi på intressanta föreläsningar,
workshops och diskussioner och temat för dagen är ”Hur blir Nordanstig en ännu bättre plats att bo
och leva på – för oss och för kommande generationer?”.
Vi tror att ingen samhällsgrupp kan klara framtidens utmaningar på egen hand, men att vi
tillsammans kan rusta Nordanstig för framtiden. Denna dag innebär möjlighet att tillsammans med
kommuninvånarna planera för framtiden – vilka förändringar krävs för att möta framtidens krav?
De ungdomar som deltar under dagen kommer att ge oss värdefulla insikter i hur vi kan anpassa och
utveckla medborgardialogen i Nordanstigs kommun till den yngre generationens förväntningar.
Bland deltagarna finner vi representanter för Nordanstigs näringsliv, Nordanstigs ungdomar,
föreningsliv, politiker och medarbetare i kommunen men också ’vanliga’ medborgare – människor
med idéer och viljan att påverka och engagera sig i framtidsfrågor.
Den kreativa dagen avslutas med en festlig middag där vi tillsammans får njuta av magisk
underhållning och god mat.
Vi är övertygade om att ni har kontakt med massor av påhittiga människor som har idéer om
framtiden. Kanske känner ni några aktiva ungdomar, företagare, föreningsmänniskor eller andra
kreativa individer som skulle vilja vara med och forma Nordanstigs framtid. Vi hoppas att denna dag
ska ge deltagarna nya fräscha idéer till deras egna verksamheter, och kanske en och annan ny
affärsidé?

Alla som bor i Nordanstig och är intresserad av kommunens framtid är välkomna att delta under
denna dag, och vi hoppas att ni tipsar dessa människor om detta event och att vi kommer att ses
där!
Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss. Anmälan görs till Mona
Franzén-Lundin, kvalitet- & utvecklingsledare inom Nordanstigs kommun. Kontaktuppgifter finns
längre ner.
Hjärtligt välkomna önskar,

Visionsgruppen Nordanstig & 3M Innovativa Miljöer
genom,
Kristina Källström-Gernes
Mona Franzén-Lundin

Kort info
Datum och tid: 24 oktober 2009 kl. 9.00-18.00 Middag 18.00-21.00
Plats: Bergsjögården, Bergsjö
Moderator: Staffan Sandelin, som bland annat har agerat moderator under visionsträffarna i våras.
Anmälan gör ni på www.nordanstig.se/race eller till Mona Franzén-Lundin, kvalitets- och utvecklingsledare på Nordanstigs kommun. Telefonnr: 0652-36168, e-post: vision2020@nordanstig.se
Detta event är kostnadsfritt för deltagarna, men anmälan är bindande. Anmälan senast 22 oktober.
Om du inte avanmält dig senast den 22 oktober debiterar vi dig en kostnad på 150 kronor.

Nordanstigs Vision 2020 i sin helhet:
Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till natur och människor,
fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturliv.
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg och föreningsliv ständigt
utvecklas och blommar.
Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som vårdas ömt för framtida
generationer.

Preliminärt program Kreativt Race 24 oktober 2009
9.00-10.00 Fika och registrering på Bergsjögården
10.00-10.30 Välkomnande av kommunalråd och kommunchef
10.30-11.15 Framtidshopp i glesbygd med Svante Spolander
Inspirationsföreläsning med Svante Spolander från Kukkolaforsen. Han berättar hur de lyckades
vända utflyttningstrenden i en borttynande landsbygd till ett otroligt upplevelsecentrum dit folk
reser från hela världen.
11.15-12.00 Workshop
Vi börjar titta på idéer som vi tycker är intressanta och vill jobba vidare med under eftermiddagen.
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.30 Föreläsning och workshop
Kreativitetsföreläsaren P A Ståhlberg hjälper oss att tänka utanför ramarna och utveckla våra idéer
till konkreta aktiviteter. Han har bland annat arbetat med att hjälpa företag som Telia, SVT, Ericsson
och ABB att bli mer kreativa. Hur kan vi göra för att göra vår bygd mer attraktiv för nuvarande och
framtida invånare? Detta ska P A Ståhlberg hjälpa oss att fundera ut! Läs gärna mer på
www.stahlberg.com
16.30-18.00 Sammanfattning av dagen
Hur går vi vidare? Hur fortsätter vi att göra visionen levande?
18.00-21.00 Middag med magisk underhållning

Välkomna!

