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Varmt möte på Sunne Vattenland
– En härlig dag med annorlunda möten
mellan unga och gamla, företagare och politiker!, säger Genius Locis projektledare,
Anna Blomquist.
Cirka 1 200 personer kom till Sunne Vattenland 21 juni på eftermiddagen – i strålande
solsken. Invånarna i Sunne och inbjudna från
projektets deltagande kommuner var där.
– Det här är en modell som vi ser fungerar. Ett bra sätt att möta människor där de
finns och ta del av deras tankar om Sunnes utveckling. Dessutom kul att ta vara på alla eld-

Färjestadspelarna Pär Åslund och Sanny Lindström utmanade ungdomarna i hockeyspel.

själar som finns i våra föreningar och företag och synliggöra vilka möjligheter som
finns. Och roligt var det. Skratt och skrik
från attraktionerna. Basket, höjdhopp,
hockey, golf, skateboard, bananbåt och
volleyboll fanns att testa.
Det gavs massage och det diskuterades
hur ortens turismnäring kan utvecklas
med representanter från Sunne Turism och
centrumföreningen SKUTT. Med var också kommunalrådet i Sunne, Ola Persson.

Marianne och John Hilmersson, Rottneros,
passade på att se vattenlandet från insidan.

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
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Sol, vind och vatten
Entreprenörskap inom förnyelsebara
energialternativ var i fokus under den
heldag om energi och miljö som anordnades i Ransbysätter i Lysvik i maj. Besökarna kom från hela Värmland.
Syftet med dagen var att stimulera
entreprenörskap inom energi och miljö till
långsiktigt hållbara alternativ.
Genom föreläsningar och paneldiskussion fick publiken konkreta tips och råd
om de förnyelsebara energikällorna biobränslebaserad närvärme, biogas, solenergi, vind- och vattenkraft.
Genius Loci kommer under 2009-2010
att vara medarrangör till evenemang i
varje kyrkby i kommunen med fokus på
entreprenörskap inom olika områden.

Markus Johansson i glatt samspråk med Sunnetjejerna Moa Green och Alexandra Philipsson. - En jättekul dag i vattenlandet, sa Moa och Alexandra.

”Genius Loci får
hjulen att snurra”
Markus Johansson, president på Sunne
Vattenland, har flitigt funnits med på Genius
Locis olika arrangemang under året. Bland
annat på de tre seminarierna om värdskap
som vände sig till företagare och kommunen
med sina respektive medarbetare.
Markus var också med på workshopen om
hur man gör bra marknadsundersökningar
och vilka nya produkter och tjänster som behövs i Sunne. Han fanns med då Ski Sunne
gjordes till en stor mötesplats. Han är själv
med och arrangerar en workshop för turistnäringen. Dessutom bjöd Markus in sina samtliga 55 sommararbetare till ett kvällsseminarium arrangerat av Genius Loci, där
bemötande och service stod på agendan.
– Genius Loci har fått hjulen att snurra och
ser till att det finns något för de flesta som vill
utveckla sin verksamhet. När folk träffas skapas också möjligheter till affärer, säger Markus Johansson.
För Markus gäller det att få upplevelsen på
vattenlandet att vara bättre än vad besökarna
trodde innan de kom. Där är medarbetarnas
bemötande centralt.
– Vi ska våga möta våra gäster med ett leende och ett vänligt sätt. Vi ska bjuda på oss
själva och verkligen vilja hjälpa till - det vi säger och vårt kroppsspråk ska förmedla det.
Markus menar att Genius Loci ger nya
kunskaper, till exempel om bemötandets betydelse, och fixar sådant som han och andra
inte skulle ha råd med annars.
– Dessutom tycker jag att vi får gehör för
nya idéer. Jag är verkligen jättenöjd med vilka möjligheter som skapas för oss.

Sunnebloggen mötesplats för olika röster Expertgrupp diskuterade
Under april startades Sunnebloggen – en ny
modell där bloggare och läsare möts på nätet. 15 personer med anknytning till Sunne och
Värmland ger sin personliga syn på platsens
talang utifrån olika personliga synvinklar. En
blandning av ålder, kön och etnicitet bland
bloggarna gör att många olika perspektiv
kommer fram. För läsaren finns möjlighet att
kommentera bloggarens inlägg och så kan ett
samtal ta form.
Sunne är föregångar i landet med en blogg
där människor fritt skriver om platsen. I mitten på juni hade bloggen haft cirka 3 000 besök. Bloggen marknadsförs även via en egen
sida på Facebook.

platsen Sunnes talang

Genius Loci är där folk är. Internet är en
sådan mötesplats. Sunnebloggen finns på:
http://sunnebloggen.blogspot.com

Politiker mötte ungdomar på nytt sätt
På färggranna kuddar i ringar på golvet möttes Sunnes ungdomar och lokala
politiker. Det var full fart på diskussionerna från start.
Sunneungdomarna fick på skoltid under
två timmar den 28 april möta och samtala
med lokala kommunpolitiker i smågruppper. Temat för dagen i Sporthallen var "hur
vi kan ta tillvara och utveckla platsens talang". Eleverna hade i förväg fått formulera frågor tillsammans med sina lärare på
SO-timmarna. Politikerna har dessutom
tillsammans med Ungdomsrådet träffat
eleverna ute på skolorna.
Två elever från varje klass på högstadiet samt ortens gymnasieskolor deltog,
sammanlagt cirka 90 ungdomar.
Sunnes nybildade Ungdomsråd stod för
värdskapet och Björn Starrin från Starboys var konferencier.
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, Regggio Emiliainstitutet, Region Värmland, Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Tillväxtprat på Solvalla

Under två dagar i Stockholm fick representanter från det lokala och regionala närings• Fortsättning på seminarieserien om hur vi livet och offentligheten möjlighet att inspireras och skapa nätverk med varandra.
skapar ett välkomnande klimat
Den 6-7 maj reste en busslast med människor
• Afterwork för företagare
från olika företag, kulturer, branscher och off• Frukostmöte för blivande företagare
fentlighet till Stockholm för föreläsningar, stu• Seminarier i effektivare styrelsearbete
• Seminarium om bemötande/service för diebesök och nätverkande. Syftet med resan var
sommararbetare inom turism, service och att skapa ett forum för att diskutera idéer som
ger tillväxt.
handel
Föredrag med Företagarnas vd Anna-Stina
Nordmark-Nilsson och U21-landslagets för11 september Konferens – utveckling nya bundskapten Tommy Söderberg hölls på Solvalla. Dagen efter gjordes ett studiebesök hos
tjänster inom hälsa/wellness
kaffeexperten Giovanni Masturzo, på Gevalia.
Giovanni pratade inte bara om den snabba pro15 september Expertgruppsmöte
duktutvecklingen av kaffe, utan vävde in bemötande, service, ledarskap, global ekonomi och
17 september Workshop mötesteknik
miljöfrågor i sin inspirerande föreläsning.
6 oktober Styrelseseminarium del 3 - juridik

Fler genomförda aktiviteter

30 oktober Ledarskapsdagsdag med Klas
Hallberg och Pär Johansson (Glada Hudik)
Vill du läsa mer om projektet, gå in på www.sunne.se/geniusloci. Där hittar du bakgrundsinformation till projektet, artiklar från genomförda evenemang och mer information
om kommande aktiviteter.
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På ett nytt sätt, med kommunens representanter som åhörare, diskuterade en grupp
experter platsens talang.
Till Genius Loci finns en grupp med ”experter” knuten som ska bistå projektet med omvärldsbevakning och inspiration till utveckling.
Experterna kommer från skilda områden, en
forskare inom landsbygdsutveckling, en representant från näringslivet, en kulturekonom och
en professor i folkhälsovetenskap.
Experterna diskuterade platsens talang utifrån förutbestämda frågor och sina expertområden. Samtalsledare var Gunnar Anderzon
från Sveriges Kommuner och Landsting. Runt
om gruppen satt representanter från projektet
som åhörare.
”Ett nyttigt sätt att ta till sig andras syn på
platsen, utan att få kommentera” och ”ett inspirerande möte där både positiva och negativa sidor om platsen diskuterades”, var några av synpunkterna på dagen.
Ett annat sätt som projektet hämtar intryck är
att samla de deltagande kommunerna med jämna mellanrum. De ges möjlighet att komma
med synpunkter och aktivt delta i planeringen
av projektet.

Giovanni Masturzo
gav åhörarna inspiration runt hur en
kopp kaffe, som exempel, kan göras till
så mycket mer än bara
en kopp kaffe...

