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.

Målet är att visionen ska göra vårt
Nordanstig ännu bättre
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.
Då behöver Nordanstigs kommun
•
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 kulturoch 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, föreningsliv, kommunanställda och förtroendevalda.
Först då kommer visionen i grunden att kunna påverka Nordanstig i den
riktning vi valt att gå.

Ett år med visionen
Under visionsresan har vi fått in mer än 500 idéer om
hur vi tillsammans kan utveckla Nordanstig. Några av
de som redan är förverkligade presenteras nedan.
•
Arbetet med Äventyrslandet i Hassela har startat
•
Nordanstigs Föreningsråd har bildats
•
Projektet Kickar utan droger har kommit igång
•
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen planeras
•
GMO-fri mat med inslag av lokalproducerat serveras i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg.
•
Nordanstigs Bostäder arbetar för utveckling av
fler boendeformer

Fortsatt arbete
Arbetet med att förverkliga och synliggöra visionen fortsätter. Flera aktiviteter i visionens tecken är inplanerade, bland annat:
•
11 november 2010 workshop med temat Djurunderstödd aktivitet
och behandling.
•
18 november 2010 inflyttningsfest för nyinflyttade i Nordanstig.
•
25 november 2010 ett år med visionen, vad har hänt sedan sist och
hur går vi vidare?
-temagruppernas arbete
-förverkligade idéer
-goda exempel
•
29 november 2010 föreläsning av projektet Alternativa driftsformer.
•
December 2010 invigning av seniorboende i Hassela.
Under våren 2011 fortsätter det långsiktiga arbetet med förverkligandet
av Vision 2020.

