Fortsatt arbete
Arbetet med att förverkliga och synliggöra visionen fortsätter. Flera aktiviteter i visionens tecken är inplanerade, bland
annat:


24 oktober 2009

Kreativt race - kick off för visionen



11-12 november 2009 Internationell konferens: Hur
skapar vi legitimitet för utförare inom vård och omsorg
som
erbjuder
alternativa
behandlingsformer–
djurunderstödd aktivitet och behandling.



Byaträffar under hösten 2009



6 februari 2010 Framtidsdag med ortspresentationer,
”fibertävling” och uppföljning av kreativt race.

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.
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Målet är att visionen ska göra vårt
Nordanstig ännu bättre

Förverkligande av Visionen

Vi vill vara en attraktiv kommun och då gäller det att vårda
och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara
kända för i framtiden.

Under visionsträffarna våren 2009 fick
vi in mer än 500 idéer. Några av de som
redan är förverkligade presenteras nedan.

Då behöver Nordanstigs kommun



Nordanstigsmässan har återuppstått



Förstärkt kompetens för presumtiva
nya företagare! Nyföretagarcentrum
ingår i Nordanstigs Utvecklings samlade kompetens för företagare.



Besök i skolorna i kommunen så att
eleverna fick skriva idékort.



Inventering av kommunens förråd.



Kost för äldre - lokalproducerad mat.









Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer.
Värna miljömedvetet tänkande.
Identifiera framtida förändringar i omvärlden som Nordanstig ska vara bra på att möta.
Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra
medborgare.
Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap.
Möjliggöra skapande av forum och mötesplatser för ett
rikt kultur- och föreningsliv.
Sträva efter goda kommunikationer och modern teknik
som minskar avstånd – möt världen vid köksbordet.

För att visionen ska bli en verklighet måste vi alla arbeta
tillsammans: medborgare, företagare, kommunanställda och
förtroendevalda.
Först då kommer visionen i grunden att kunna påverka
Nordanstig i den riktning vi valt att gå.

Utifrån visionens målbild år 2020 formas
nu långsiktiga strategier för arbetet med
förverkligandet både utifrån ett kommunoch invånarperspektiv

