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Välkommen med på
vår utvecklingsresa

Babben Larsson om att offra sig lagom
En föreläsning med Babben Larsson, 19 oktober på SelmaSpa+ tog fasta på att offra sig
lagom. Alla medarbetare i Sunne kommun var
inbjudna tillsammans med några företagare
Detta är Genius Loci
Utvecklar platsens talang. Stärker
samhörigheten mellan företagare,
invånare och kommunen.
Hittar nya mötesplatser.
Skapar annorlunda möten som går
utanför ramarna.
Ger förutsättningar för tillväxt.
Ökar Sunnes attraktionskraft.
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och deras anställda. Bland annat fanns nätverket för kvinnors företagande i Sunne,
Majorskorna, på plats. Totalt samlades
260 personer på söndagseftermiddagen.
Anna Blomquist, Sunne kommuns tillväxtstrateg, gav en kort presentation av
Genius Loci innan Babben Larsson berätttade om sina drivkrafter i livet i föreläsningen ”Offra dig lagom”.
Hon pratade om hur vi kan tänka för att
få bättre balans mellan de olika delarna i
våra liv. Om att ta hand om kropp och själ
mitt i stress och tidsnöd. Babben blandade
egna erfarenheter från utbrändhet med
forskning, åsikter, insikter och humor.
– En jättebra dag! Babben gav oss ett
nytt, gemensamt ordförråd med sitt roliga
sätt att beskriva vardagen, säger Anette
Rhudin, Östra Ämtervik, som driver företaget “dirigo AB, strategiskt tänkande”.
Babben Larsson kan konsten att paketera allvarliga saker på ett sätt som gör budskapet lätt att ta till sig.
– Babbens påfyllningslista var bra. Det
är viktigt att både kroppsligt och mentalt
fylla på sig, inte bara tömma ur. Att hitta
balansen mellan vågskålarna och också
kunna se att vissa veckor bara är att ”överleva”. Men sedan måste vi fylla på oss för
att få ny kraft, säger Anette.

www.sunne.se/geniusloci
fortsättning nästa sida...

Anna Blomquist, projektledare för Genius
Loci, vem är du?
– En av mina drivkrafter är möten med människor. Det ger glädje, kraft och inspiration.
Skapa möten och nätverk är vad det här projektet handlar om. Allt vi gör ska genomsyras av
det som kännetecknar en eldsjäl: livlig, hängiven, passionerad och eldig.
Hur är det att driva Genius Loci?
– Jätteroligt och spännande för att det involverar många människor och många tankar. Det
finns så mycket kraft hos människor. Jag måste
ha Värmlands roligaste jobb!.
Vad är speciellt med Sunne?
– Det är tillåtande och många vill så mycket.
Det finns en lätthet i arbetssättet och en känsla
av att inget är omöjligt. Tokiga idéer får chansen att bli verklighet.
Vad ska Genius Loci åstadkomma?
– Vi ska skaffa oss kompetens om hur vi bemöter människor och tar vara på idéer. Vi vill
skapa ett kreativt klimat och förstärka den tillåtande attityden och se det unika i den. Vi vill
skapa samhörighet och medskapande i hela
Sunne – i varje liten molekyl.
Hur ser Sunne ut, ”mentalt” och ”fysiskt”
när Genius Loci satt avtryck 2010?
– Att människor med idéer verkligen har sin
plats här – i en stödjande, kreativ miljö. I Sunne
är man sig själv. Att det finns många samarbeten över branschgränser och andra olika gränser. I de skärningspunkterna har det skapats
genomförbara idéer specifikt inom wellness,
besöks- och upplevelsebaserade näringar. Vi har fått
fram nya tjänster
och nya produkter.
Mer av världen finns
i Sunne, genom erfarenhetsutbyte med
de kommuner som
medverkar och med
andra länder. Sunne
är ett centrum för
hälsa och ledarskap
och är en föregångare i Europa inom
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det området.

”Slutsålt” när utveckling av
platsens talang diskuterades
Det blev fullsatt när platsens talang diskuterades på Frykenstrand 25 september.
Många ville ventilera hur vi kan göra Sunne attraktivt för ungdomar och kreativa
människor. Och hur vi kan få turister att
stanna minst en dag extra.
Ett bra bemötande framkom som viktigt.
Just kunskaper om bemötande kommer
Genius Loci därför att arbeta vidare med.
Inspirerade workshopen gjorde kulturekonomen Tobias Nielsén. Han är tidigare
journalist på Expressen och har blivit något
av ”upplevelseindustrins chefsideolog”.
Han pratade om vad kulturen och den upplevelsebaserade näringen kan generera för
en plats.
Lena Gynnemo, som gjort en utredning
om Sunnes alla besöksmål, tog oss med på
en rundresa i Sunne tillsammans med
Gösta Berling. Ett sätt att paketera våra
upplevelser för besökarna kanske…
Vad tyckte deltagarna om kvällen?
– Jättekul och spännande kväll. Mycket
folk och roliga diskussioner. Jag tyckte Tobias sa något viktigt när det gäller ungdomar. De har fått nya vanor och det måste vi
ta hänsyn till om de ska vilja komma tillbaka, säger Ina Forsberg, yngsta deltagaren
för kvällen.
Hon vill att vi ska fortsätta med idéverk-

På gång
i Genius Loci

Makhosi Yafele ser fram emot fler och längre
diskussioner om platsens talang för att det ska
kunna hända konkreta saker.

Ina Forsberg vill tänka idéer fritt. Utförandet får
komma i en annan fas för att ge alla idéer chansen.

stad och inte direkt hamna i utförandediskussioner. Då får idéerna leva längre.
Motstånd dyker ofta upp om man för
snabbt tänker på hur det ska gå till.
Makhosi Yafele, som driver Tossebergsklättens restaurang, tyckte att många bra
synvinklar kom fram under diskussionerna
på Frykenstrand.
– Ett viktigt möte som jag hoppas fortsätter. Med fler och längre diskussioner kan
det börja hända konkreta saker, tror Makhosi Yafele.
Tobias Nielsén, kulturekonom, i förgrunden, vet
att kultur kan generera ekonomi för en plats. I
Sunne finns goda förutsättningar för utveckling.

13 november
”Framtidsdag” tillsammans med Fryksdalens
Sparbank på SelmaSpa+.
7 januari
”En dag på nätet”. Ungdomar arrangerar
halvdag om vad de gör på webben för lärare,
politiker och tjänstemän.
28 april
Politiker möter ungdomar i runda bords-samtal under skoltid. Runda bordssamtal Allmän-

het och politiker möts på kvällstid.
Under 2009 görs en Sunnetour med workshops
väsentliga för utvecklingen i kyrkbyarna.
Planeras tillsammans med invånarna.
Seminarier för näringsliv och kommun i det
goda värdskapet 12/2, om den tjänande ledaren
12/3 och i konsten att möta människor, 2/4.
Invigning av den nya mötesplatsen ”Kulturcentrum” mitt i Sunne
fortsättning Babben...

Tre grupper med representanter från
näringslivet och kommunen jobbade tillsammans fram underlaget till den EU-ansökan som ledde fram till utvecklingspro-
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jektet ”Genius Loci - platsens talang”. Här
återkopplar projektledaren Anna Blomquist till delar av förstudiegrupperna om hur
arbetet med ”Genius Loci” går vidare.

260 personer lyssnade på Babben, bland annat företagaren Anette Rhudin, en av Majorskorna i Sunne.
Lyssnade gjorde också vd på Fryksdalens Sparbank,
Ola Evensson, som är medfinansiär i Genius Loci.

