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Tillsammans skapar
vi platsens talang

Jättelik kreativ mötesplats för alla
En sagolik dag för alla invånare fylld av
mänskliga möten, nätverkande och aktiviteter.
Det blev resultatet när Genius Loci bjöd in till
en heldag på Ski Sunne.
Syftet med aktiviteten var att skapa en mötesplats där människor fick träffas på ett
otraditionellt sätt. Alla åldersgrupper fanns
representerade – från skolbarn och ungdomar
till PRO:s Senioritorna som ställde upp och

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 bygdens attraktionskraft
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Tillväxtstrateg, Sunne kommun
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Anna-Karin Sandell
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hade högläsning och målning för de minsta. Hemvärnet fanns på plats och bjöd på
varma drycker, lokala handlare bjöd på
frukt, 1800 grillade korvar serverades av
Fryksdalens Sparbank, Räddningstjänsten
ordnade turer i hisskorgen 20 meter upp i
luften, skoterturer, underhållning och uppvisningar var ett axplock av händelserna
under dagen. Där fanns kort sagt aktiviteter för alla. Uppskattningsvis kom 3 000
personer till den stora folkfesten. Se bildspel på www.sunne.se/geniusloci
Åsiktstält med politiker
Kommunens politiker fanns på plats runt
lägerelden i åsiktstältet hela dagen och
kvällen. Många passade på att ställa frågor
och lämna synpunkter om Sunnes framtid.
Åsikterna jobbar kommunpolitikerna vidare med och återkopplar under våren till
allmänheten via www.sunne.se.
Många av de lokala företagen på orten
tog också vara på möjligheten att delta. Ett
femtontal företag visade produkter och
verksamhet nedanför backen. Bland annat
kunde man provsmaka lokalt producerade
delikatesser och få information från företag inom turism och wellness. Även gymnasieskolorna visade upp sin verksamhet.
Nöjda deltagare
De röster som hördes under dagen och
kvällen var enbart positiva till evenemanget. ”En sån dag varje år”, ”Jättebra
initiativ”, och ”Väl investerade EU-pengar” var några av kommentarerna.

Vi vill genom Genius Loci göra vår bygd ännu
mer attraktiv – både för invånarna, företagen
och besökarna. Målet når vi genom metoder vi
inte har använt förut. Vi ska tänka nytt och prova nya vägar. Om vi lyckas, vilket vi är övertygade om att vi gör, ska vi också skapa en ny
modell som fler kommuner kan ta efter.
Vår kommun, Sagolika Sunne, ska leva upp
till förväntningarna på namnet. För att det ska
vara möjligt behöver vi alla tillsammans hjälpas åt – politiker, tjänstemän, företag och medborgare. Genius Loci är i detta arbete en katalysator som väcker frågor, skapar arenor för
människor att träffas på och driver på utvecklingen. På den korta tid som projektet varit aktivt har många viktiga mänskliga möten ägt
rum. Till exempel tänker jag på den fantastiska
dagen på Ski Sunne som var fylld av medskapande och möten över generationsgränser.
Nöje och allvar kombinerades och många viktiga samtal fördes. Vi bidrog alla till att dagen
blev en sådan succé. Delaktighet är mycket
viktigt för demokratin. Om vi alla känner ansvar och bidrar med det vi kan skapas tillväxt.
En välkomnade atmosfär där vi själva och våra
besökare trivs, skapas
inte av sig självt. Det
bidrar var och en till.
Sunne är känt för ett
öppet förhållningssätt
och ett mod att våga
prova nya idéer och
metoder. Genius Loci
ska utveckla dessa. Vi
ligger i framkant och
detta är bara början...
Ola Persson
Kommunalråd
Medverkande i projektet
Kommunerna Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil,
Ovanåker, Sunne, Säffle. Privat: Besterman AB,
Fryksdalens Sparbank, SelmaSpa+. Organisationer/nätverk: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Karlstads universitet, Nätverket Majorskorna,
Reggio
Emiliainstitutet,
Region
Värmland, Sveriges Kommuner och Landsting.

Skapa mervärde med värdskap

Årets talanger 2008 utsågs

I en serie på tre seminarier får medborgare,
företag och organisationer lära sig mer om
konsten att få människor att känna sig välkomna. Det personliga bemötandet är oftast
det mest avgörande för om en plats uppfattas
som attraktiv.
Ett gott värdskap ger mervärde och en positiv känsla för kunden, gästen, medborgaren
och besökaren. Det goda värdskapet kommer inifrån – bjud på dig själv när du möter
andra. Det var råd som de över 200 deltagarna
i februari månads seminarium ”Det goda värdskapet” fick med sig hem att tänka på. Föreläsare är Jan Gunnarsson från Värdskapet.
Kommande seminarier ”Det välkomnande ledarskapet” hålls den 12 mars och ”Konsten att
möta människor” den 2 april.

70 personer utsågs till Årets talanger i Sunne
under 2008. Att nomineras symboliserar att det
är viktigt att vi uppskattar och ser varandra på
våra arbetsplatser.
Glögg, pepparkakor och underhållning av
StarBoys ramade in mingelkvällen på Hotell
Selma Lagerlöf den 18 december. 220 medarbetare från Sunne kommun samt ett antal företag i Sunne fanns med i hyllningskören till de
70 som fick utmärkelsen Årets talang 2008.
Det var medarbetarna på arbetsplatserna som
själva fick nominera de personer man tyckte
förtjänat utmärkelsen.
Kriterierna för att bli nominerad löd:"Årets
Talanger är medarbetare som gör det lilla extra
och som genom sitt bemötande lyfter arbetsplatsen och skapar en känsla som kommer arbetsgrupp, brukare, elever, kunder och andra
Välj hur din arbetsdag ska bli - din egen inställning är avgörande!
till del."
Genius Loci arrangerade kvällen och deltog
gjorde även projektets privata medfinansiärer Fryksdalens Sparbank och SelmaSpa+.
Sunnes ungdomar anordnade i januari
evenemanget ”En dag på nätet” där de
berättade om sina vanor på Internet.
Syftet med evenemanget var att visa
vuxna, främst politiker, lärare och företagare, hur ungdomar kommunicerar.
Föreläsningar och mingel i montrar var
viktiga delar i upplägget. Besökarna fick
information om sociala nätverk, bloggar,
Årets talanger i Sunne 2008. 70 inspirerande persodroger på nätet och nätspel.
ner som sprider glädje och entusiasm omkring sig.
Arrangerade evenemanget gjorde ungKommunpolitikerna Karl-Erik Larsson och Gert domarna själva i samarbete med Genius
Dahlberg var några av de 120 besökarna som fick Loci. Många diskussioner om Internets po- Fler aktiviteter Genius Loci genomfört
höra och lära om ungdomars vanor på Internet.
sitiva och negativa sidor fördes och arran- • Framtidsdag med Fryksdalens Sparbank
görerna berömdes av de 120 deltagarna för • Workshop om båttrafik på Fryken
ett väl genomfört evenemang.
• Workshop om framtidens bostäder
• Workshop om hälsa/wellness
• Studiebesök för kommunens ledningsgrupp i
Umeå – årets tillväxtkommun 2008

Så använder ungdomarna nätet

Politikerna Arne Olsson, Gunilla Ingemyr, Inge Andersson och Ola Persson tar hand om Sunnebornas
åsikter från Åsiktstorget på Ski Sunne 3/2.

På gång
i Genius Loci

Vill du läsa mer om projektet, gå in på
www.sunne.se/geniusloci. Där hittar du bakgrundsinformation till projektet, artiklar från
Elever från Hälsa- och ledarskapsprogrammet genomförda evenemang och mer information
om kommande aktiviteter.
på BrobyGrafiska arrangerade dagen.

12 mars och 2 april
Seminarier för näringsliv och kommun om
den tjänande ledaren 12/3 och i konsten att
möta människor, 2/4
Sunnebloggen – kända och okända Sunnebor ger sin syn på livet i Sunne utifrån olika
perspektiv. Beräknas starta i slutet av april.
28 april
Politiker möter ungdomar i öppna diskussioner i Sparbankshallen under skoltid. Allmänheten och politiker möts på kvällstid på
samma plats. Björn Starrin från Starboys är
konferencier och underhållare.
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Under 2009-2010 En Sunnetour med workshops väsentliga för utvecklingen i kyrkbyarna planeras tillsammans med invånarna
6-7 maj
Värmland besöker Sunnedagen på Solvalla –
företagare från Sunne och kommunerna i projektet bjuds in till resa där studiebesök och
föreläsningar kombineras med trav på den
internationella mötesplatsen Solvalla
16 maj
Invigning av den nya mötesplatsen ”Kulturcentrum” mitt i Sunne

