Vad platsen Sunne ska förknippas med i framtiden diskuteras i två större – dit alla bjuds in - och några mindre workshops.

Nyhetsbrev från Genius Loci - platsens talang
Entusiasm efter besök i nyskapande aktivitetshall
De 22 aktörerna från Sunnes näringsliv, föreningsliv och kommun var entusiastiska när
de lämnade norska Rosenborg. En liknande
hall som fotbollslagets AirDome skulle
kunna vara fullt genomförbar i Sunne, med
gemensamma ansträngningar.
AirDome är en övertryckshall som är skiktad i två lager och bärs upp helt och hållet av
luft. Inga ställningar finns i hela konstruktionen och hallen är oval, gjord av en specialduk.
Konstruktionen är inte väderkänslig och byggoch driftskostnader är relativt låga.
Hallen skulle kunna användas för diverse
idrottsaktiviteter och på ett enkelt sätt göras om till en kongress- och mässhall. Om ett
hallbygge får klartecken, bildas ett aktiebolag
Gunilla Carlsson, minister för
internationella
relationer, i en
paneldebatt med
unga människor
från olilka delar
av världen.

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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Anna-Karin Sandell
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tel 0565-164 14/164 04
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av föreningar och privata aktörer som äger
arenan och ansvarar för driften.
Initiativet kommer från föreningslivet i
samverkan med besöksnäringen på orten.
Stora möten har i Genius Loci definierats som en av platsens talanger.

En bättre värld för alla
Nära 2 000 människor från 120 olika nationer träffades under intensiva dagar i
Tällberg för att diskutera framtidens sysselsättning för unga människor i harmoni
med klimat och miljö.
Stiftelsen Tällberg Foundation, som arbetar för att diskutera frågor om globalisering, hållbar utveckling och sysselsättning, arrangerade 2-5 juni 2010
världskonferensen ”Rework the world”.
Sverige och världen behöver skapa jobb
till unga människor och samtidigt klara de
utmaningar vi står inför när det gäller klimat och miljö. För att bygga ett hållbart
samhälle behöver vi finna nya sätt att
skapa jobb inom de områden som hör
framtiden till.
En grupp på tio personer från Sunne
deltog i konferensen.
– Jag som arbetar med unga människor
har fått massor av inspiration om hur vi
kan stötta ungas kreativitet och initiativförmåga. Entreprenörskap behövs, inte
bara för sysselsättning utan även socialt
och för en hållbar ekonomisk utveckling.
Vi behöver lyssna på de yngres drömmar
och lyfta fram dessa. Detta är särskilt viktigt för oss vuxna inom skolan, säger Sally
Bostani Josefsson, lärare på Broby Grafiska i Sunne.
Nu väntar arbete på hemmaplan. En
återträff för Sunnegruppen blir det i juli.
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Om utopier och platsens talang
Framtiden har i alla tider varit föremål för tänkande och spekulation. Visioner, scenarier och
utopier har ofta utspelats på en arena eller en
plats. Men utopi betyder paradoxalt nog ”icke
plats”, det vill säga något som inte existerar.
Drömmen om detta något har alltid funnits
hos människan. Profeter, poeter, politiker,
prognosmakare och planerare har alla målat
upp en framtid, ofta fjärran från den grå vardagen, som rymmer allt det som vi förknippar
med ”det goda livet”.
Genius Loci sätter fantasin i rörelse och
skapar utmaningar inför framtiden. Ett av
de viktigaste inslagen i projektet är att man erbjudit mötesplatser för att diskutera hur individer, grupper och nätverk kan samverka.
Även otraditionella mötesplatser med hjälp
av ny teknik, som Sunnebloggen, har skapat
nya träffpunkter.
All den kreativitet som utvecklats inom projektet håller nu på att i några fall omsättas i konkreta framtidsinriktade planer. Inom vissa områden har aktörer och företag i Sunne gjort sig
kända i omvärlden. Det finns all anledning att
fortsätta att utveckla dessa specialitéer.
Nu finns inom projektet en rikhaltig idébank
att ta till sig för politiker, företagare och föreningar som vill förädla varumärket Sunne ytterligare. Ett exempel är planerna på att skapa
en aktivitetshall för idrott och stora möten.
Att utveckla platsens talang innebär en demokratisk process där alla tillåts vara med
och forma framtiden. Frågan är således inte
”Vad kommer att hända i framtiden?” utan
”Hur vill vi ha vår framtid?” Att starta detta mobiliseringsarbete på den lokala nivån innebär
inte att man bortser från vad som händer i omvärlden. Tvärtom är det viktigt att ta del av andras erfarenheter. Det har varit en viktig del av
Genius Loci; att förena det bästa från den egna bygden med bra idéer från annat håll. På
det sättet blir det möjligt att förverkliga det som
från början sågs som en utopi.

Sune Berger
professor i kulturgeografi,
Karlstads universitet och
följeforskare i Genius Loci

Puff för matföretagande på Sillegården

Bildsvep från Rework the World

Morning nature walks - en helt ny upplevelse för
många att kunna ströva fritt och inspireras.

Nathalia Tomszcyk, Sunnes ungdomsråd, på
vänster bild, under en av 120 valbara workshops.

Lars Stiernelöf, Ola Evensson, Ola
Persson, Lena Gynnemo och Ina
Forsberg med Sunneögon på världen.

Kulturmöten i andra län
gav utvecklingsidéer

Intressanta seminarier blandades med workshops
och musik. 120 nationer fanns på plats och tio
svenska kommuner var inbjudna att delta.

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.

På gång
i Genius Loci

I friska aprilvindar på Sillegården samsades entusiaster från Värmland, blivande
och befintliga matentreprenörer med amatörbagare och ungdomskockar.
Mat- och entreprenörskapsdagen på
Sillegården arrangerades av Genius Loci i
nära samarbete med lokala eldsjälar och
entreprenörer, hembygdsföreningen och
idrottsföreningar i Västra Ämtervik.
Diverse tävlingar och smakupplevelser
fanns på programmet. För den som ville
diskutera affärsidéer runt mat fanns
Hushållningssällskapet och Kils Innovation Food Arena (KIFA) på plats. Lokala
och nationella kändisar syntes också i folkvimlet. Monica Ahlberg, tv-kändis och
matskribent, stod för recept och arbetsledning i tältet där älgwok serverades av Ämterviks volleybolltjejer. Skådisen och musikern Björn Starrin var dagens
konferencier och underhållningen stod
bygdens son, Göran Samuelsson, för. En
inspirerande dag för alla matglada.

Under en studieresa till Västergötland och
Halland tog deltagarna intryck av andras
arbete med att ta tillvara deras platsers
potential. Dessutom gavs tillfällen att
knyta nya kontakter.
Den 37 personer stora gruppen från
Värmland bestod av bland andra lantbrukare, företagare inom kultur- och besöksnäringen, kommunala tjänstemän och politiker. Besöksmålen i Västergötland var
Arns rike, Vara konserthus och Vara Horse
Arena. Attraktionerna har initierats och
byggts upp av lokala eldsjälar i samarbete

Studiebesök på Wapnö gård - en besöksgård
som bjuder på många upplevelser.

• 11 augusti – Film och entreprenörskap, workshop och filmvisning under Kulturveckan
• September – Workshop coachning
• 9 september – Workshop om platsvarumärke
• 29 september-3 oktober – Studieresa Katalonien
• 11-12 november – Slutkonferens

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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Daniel Lundqvist, Baggiums
gymnasium i Sunne, vann matlagningstävlingen. Björn Starrin
och juryn gratulerar.

V Ämterviks volleybolltjejer serverar.

Göran Samuelsson underhåller.

med näringslivet.
I Halland besöktes Wapnö Gård – en besöksgård där man framgångsrikt kombinerat ”härproducerade” mejeri- och odlingsprodukter med matupplevelser och
mässor. En konkret idé som jobbas vidare
med är ”Selma-helger” där besöksgårdar
och utflyktsmål har gemensamt Selma Lagerlöf-tema under några dagar, vilket förväntas attrahera besökare.

Britt Wendling,
intendent på Mårbacka, vid Skara
kyrka. Nu smids
planer för Selmahelger i Sunne.

Fler genomförda aktiviteter i Genius Loci:
13-14 april – Expertgruppsmöte
18 maj – Workshop om platsvarumärke
25 maj – Workshop medverkande kommuner
26 maj – Workshop med föreningslivet

