Hej!
Tack så mycket för en bra kväll på Älvstranden Bildningscentrum!
Det var en kväll med många engagerade diskussioner och idéer. Vi
hoppas att du tyckte det var lika roligt som vi gjorde.
Nedan hittar du sammanställningar från workshopen.
Där finns citat från hemläxan och alla gruppers post-it-lappar, idéer
och åtgärder på allt det ni ville lämna i det förflutna och ta med in
i framtiden. Numreringen på grupperna är inte i en logisk ordning
som du kanske märker, detta för att vi slog ihop några mindre
grupper. Du kan också läsa dikten i sin helhet som Ismael Ataria
skrev efter att ha lyssnat på era diskussioner.
De kommer också tillsammans med bilder och filmer att presenteras
på hagforsstrategin.se, hagfors.se och diarieföras som offentlig
handling.

VAD HÄNDER NU DÅ?
Fram till sommaren kommer vi att genomföra fler workshops, skicka
enkäter, träffa folk på stan och ta in synpunkter på olika sätt. Dina
synpunkter tillsammans med alla de vi kommer att ta in fram till
sommaren kommer att bli underlag för de fokusområden och mål
som kommer att formuleras i en Hagforsstrategi. De synpunkter
som kommer in som är konkreta åtgärder, förslag och aktiviteter
kommer att sammanställas i ett separat dokument, som en slags
idébank.
I höst sammanställer vi och presenterar resultatet av alla
diskussioner. Då får du såklart tycka till igen.
Följ arbetet på hagforsstrategin.se och kom förbi oss när vi står ute
under Sunnemodagen, Rådadagen och Hagforsyran.
Vi ses!
Hagforsstrategins arbetsgrupp

EN DIKT SOM SAMMANFATTAR KVÄLLEN
AV ISMAEL ATARIA

Vi är alla bärare av idéer
och många av oss bär dem helt utan ersättning
och vi upplever faktiskt att vi har roligt, att vi
brinner,
vi känner engagemang, att stora behov finns för
våra olika idéer
Vi upplever också en brist på engagemang från
vårt kommunhus!
Ibland upplever vi att ekonomin inte brinner lika
mycket för våra idéer!
Vi upplever också avfolkning,
en känsla av att våra visioner trots allt inte är
större än orten vi bor på!
Men vi tar det från början
Vart börjar allt och vad kom egentligen först?
Hönan eller ägget, visionen, engagemanget
eller vår idé?
Men kanske allt sitter från ihop?
Kanske det mest naturliga ska vara att man reser
framåt
– att en viss utveckling sker
men sanningen är att vi genomgår flera olika
stadier av engagemang genom vårt liv,
som att livets olika delar kräver olika sidor av oss
och utvecklar oss på olika sätt, att resan ständigt
sker framåt,
bortåt, inåt, HÖGER/VÄNSTER,
för en engagemangsresa går aldrig från punkt A
till punkt B,
den vandrar som våra pulsslag, sick-sackar
mellan smått och stort
Det fina är att vi alla kan komplettera varandra
med våra små och stora erfarenheter och ALLA
behövs,
som kommun är vi en Gott och Blandat-påse av
engagemang,
där alla kan bidra med sina egna visioner,
en liten bit av sin egen välsmakande historia
Under denna varma torsdagskväll sätter vi upp
våra lappar
och för knivskarpa dialoger om kommunens
framtid,
skriver broar som ska ta våra idéer till framtiden
Någon ropar ut, vi kan inte låsa fast oss i att vi är
en bruksort, vi är större än så!
Några diskuterar att vi måste göra något bra av

den korta tid vi har tillsammans!
Några pratar om en bättre tillväxt!
Någons skriver om modet att våga förändra!
Någon deklamerar att vi ska ändra sätt att tala
och presentera!
Någon kräver ett kulturhus!
Några enas om att kommunen borde stötta mer
och bättre!
Någon tycker allt många fler borde se storheten
vi alla har!
I alla fall är det mycket viktigt som skrivs på våra
papper den här varma junikvällen,
mycket bra som kommer fram när det idéburna
vränger sina hjärnor
men det svåraste av kvällens uppgifter är kanske
då vi ska knåpa ner en tidslinje över vårt liv,
vissa skriver mycket, andra mindre,
det är svårt att summera ett liv på en kort
tidslinje
De små spåren av sorg och lycka i våra liv,
de små nyanserna av livserfarenhet kan inte
fastna på ett papper,
de små spåren av eld som brinner i utkanten av
våra själar,
slagget av livserfarenhet som glittrar i våra
ögon,
våra kungakronor av livskris och segertåg kan
inte fängslas på en tidslinje,
de gömmer sig i vår panikartade lilla känsla
hjälp, har jag inte upplevt något i mitt liv?
men allt finns i vår själ, minnesbilder som sätter
integritet i vårt hjärta,
och det fantastiska är att vi kan låta alltsammans
läcka ut,
hjälpa andra i liknande situationer vi själva
befunnits oss i,
våra erfarenheter kan bli stöttepelare
till framtida kommuninvånares drömmar
och spelar ingen roll hur stora eller små våra
erfarenheter är,
deras vikt kommer ändå att sjunka genom
jorden, nå andra hjärtan,
sätt eld i andra själars bultande mittpunkter
utveckla vårt samhälle i rätt riktning,
så bär era idéer med varmsamma händer,
det är faktiskt något vi kan göra idag; ta
varandras idéer på allvar,
bär er idé som finporslin eller nyfödda,
bär dem ända in i framtiden,
bär dem för varandras skull!

VISIONSVERNISSAGE
Visioner från workshopsdeltagares hemläxa
“Om du fick visionera fritt, hur skulle du vilja att Hagfors
kommun ser ut i framtiden?”
“Utveckla besöksnäringen, ex.vis är det ont om
boende. En lättåtkomlig vårdcentral, ett bra
äldreboende kanske kan förhindra en del
utflyttning.“
“En plats där alla får synas, att alla både
människor och orter är viktiga, en plats där det
är dialog och inte monolog.“
“Öppet och välkomnande”
“Jag skulle vilja se en enhet som jobbar
konstruktivt, konstant stödjande mot den
idéburna sektorn, näringsliv och offentlig
verksamhet. En enhet som ska uppmuntra och
fånga upp allt engagemang och kreativitet
som finns inom kommunen. En sådan enhet
skull kunna jobba förebyggande mot t.ex.
Skolan. Med workshops och seminarier. Stödja
redan existerande sociala evenemang och
initiativ genom t.ex. Att avlasta privatpersoners
och organisationer genom att stötta vid
bidragsgivande/sökande, stötta och informera
vid nystart av förening eller initiativ. Ett
viktigt jobb för en sådan enhet vore också
att inventera det föreningsliv och “sociala
kapital” som finns i Hagfors kommun. Detta för
att kunna stötta och uppmuntra samarbeten
mellan olika organisationer, offentlig
verksamhet så som skola, näringsliv och kultur.”
“Vill ha en kommun där alla tänker positivt och
långsiktigt inom alla områden.
Dagens kortsiktiga tänk i världen förstör allt
och motverkar positiv hållbar utveckling.”
“Skapande människors erfarenhet och
kompetens tas tillvara och uppmärksammas.”
“Att det inte är en avfolkningsbygd där många
verkar vänta på domedagen. Att vi som
privatpersoner kan bidra till en mer positiv
anda inom föreningslivet/ideella arrangemang.
Att vi därmed kan vända synen på Hagfors
som för många verkar vara negativ. Tyvärr blir
många hemmablinda. Jag vill att andra ska
se Hagfors som jag gör: Det är fint, tryggt,
trivsamt, inspirerande och vackert. Jag skulle
vilja få fler att ta en titt “utanför boxen” och
inse att det vi har här är riktigt fint, frodigt
grönt gräs och att det faktiskt inte behöver vara
grönare på andra sidan.”
“Att vi når 15 000 personer inom 15 år”

“Nära till allt Natur, kultur, utbildning,
stadsmiljö, jobb, sjukstuga som funkar dygnet
runt, polis som finns på plats.”
“Om jag fick drömma fritt, så skulle det finnas
mer ekonomiska medel att söka, för ju mer
pengar jag har i vår kassa desto mer kan jag
göra. Fler platser/lokaler i kommunal regi som
främjar kultur, skapande och återvinning - helst
ett kulturhus med verkstäder och ateljéer som
gick att hyra. Enklare vägar för samarbete,
det finns resurser som för små föreningar
har stor betydelse utan att kosta jättemycket
för kommunen, som att kunna skriva ut sitt
material, som att kanske kunna låna verktyg
eller lokaler som redan finns i kommunens
ägo.”
“Jag vill att Hagfors kommun ska erbjuda
en stor kommunal service på alla områden.
Det kommunala engagemanget måste inom
många områden överskrida den lagstadgade
basnivån. Inom kommunen har många nya jobb
tillskapats, enkla så väl som mer avancerade.
Ledningen har inte överlåtit detta till den så
kallade marknaden, den oftast lyser med sin
frånvaro i vår kommun. Ledningen i kommunen
är i mitt framtida Hagfors inlyssnande på
strömningar så väl globalt som lokalt. Vi
måste alla våga vara visonära, och släppa fram
nya tankar och strömningar. Då även svåra
beslut måste fattas för att bygga det hållbara
(och inkluderande) Hagfors har framtidens
ledning skaffat sig en hög kunskapsnivå och
har kompetens och vilja att se så långt in i
framtiden.”
“Hela kommunen ska leva! Mycket inflyttning.
En levande landsbygd som får stöd att fortsätta
vara levande. Att alla idéer från allmänheten
tas på allvar och att engagemanget för
småbygderna får fortsätta spira! Det finns en
barnomsorg och skola för alla barn. Kommunen
utgår ifrån vad familjerna mår bäst av. Om
det behövs dagmammor eller småskolor, så
ska kommunen tillhandahålla det. Ett levande
organisations och föreningsliv med närhet till
medborgarna!”
“Stöd från kommunen på olika sätt. Ett
differentierat föreningsliv. Störst stöd till
ungdomar. Vuxna har råd att betala för sig. En
skola som inspirerar ungdomar att pröva olika
saker och att våga välja fritt.”

BILDEN AV HAGFORS
INSTRUKTIONER TILL BILDEN AV HAGFORS
IDAG OCH I FRAMTIDEN

Syftet med övningen är att avgöra vilka bilder/idéer/föreställningar det finns om Hagfors kommun
som vi vill ta med till framtiden, jobba extra med eller lämna i det förflutna.
På bordet finns ett A3-ark med rubriken ”Idag” som är indelad vägrätt i en halva med rubriken
”Idéburet” och en halva med rubriken ”Generellt”. På arket finns det ett antal gula post-it-lappar
med olika ord som beskriver Hagfors. Dessa kommer från hemläxan, en enkät som har skickats till
anställda inom Hagfors kommun och från tidigare dialoger.
INVENTERING
Er första uppgift är att inventera de olika gula lapparna. Vad är det som det står på dem?
Upplever ni att det saknas något ord så kan ni komplettera genom att lägga till en ny lapp, välj
då rosa post-it-lappar. Diskutera vad ni tror det är som ligger bakom respektive ord. Till exempel
varför upplevs vi som X? Eller varför förknippas vi med Y? Vad tillhör det idéburna och vad är
generellt?
KATEGORISERING
Nu får ni två A3-ark till, dessa är också indelade i rubrikerna Idéburet och Generellt. Börja med
att högst upp på pappret skriva ”Ta med in i framtiden” på det ena och ”Lämna i det förflutna”
på det andra. Sedan ska ni sortera lapparna från arket ni började med baserat på vart ni tycker
de hör hemma. Vad av de ord ni har framför er vill/måste vi ta med oss in i framtiden och vad vill/
måste vi lämna i det förflutna? Vilka tillhör den idéurna sektorn och vilka är generella frågor, det
vill säga sådant som inte naturligt hör hemma i den idéburna sektorn. Även här har ni möjlighet att
komplettera med ord som saknas från första inventeringen ni gjorde, alltså lägga till sådant ni vill ta
med i framtiden eller lämna i det förflutna. Skriv dessa på rosa post-it-lappar.
ÅTGÄRDER
När kategoriseringen är gjord ska ni skapa åtgärder för respektive ord/mening. Tänk på: behövs
en åtgärd för att lämna detta i det förflutna eller ta med det in i framtiden? Vad är det som ska
behöver göras för att lämna det i det förflutna eller ta med detta in i framtiden? Finns det någon/
några som kan påverka detta?
VAD KAN VI GÖRA IDAG?
När ni skrivit en åtgärd för varje lapp (eller när tiden börjar bli knapp) så ska ni istället lägga fokus
på Idag-arket som ni började med, som nu ska vara tomt på post-it-lappar. Där ska ni, baserat på
de åtgärder ni skrivit ner i föregående moment, fundera på vilka generella förhållningssätt och
vilken kultur som behövs för att göra detta arbete möjligt. Fundera kring: vad kan vi göra redan
idag för att möjliggöra dessa åtgärder? Vilka generella förhållningssätt behövs?
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TA MED IN I FRAMTIDEN 1
IDÉBURET

Finner sätt att rekrytera
unga till föreningar

Åtgärd:
nytänk

Roligt

Åtgärd:
beröm varandra

Möta människor

Åtgärd:
mötas i den reella
världen.
Mat.

Stimulerande

Åtgärd:
keep going

BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Ta reda på vad andra
går bra

Åtgärd:
kolonilotter

Utmanande

Åtgärd:
Världen förändras, öka
inspiration
Acceptera nyheter

TA MED IN I FRAMTIDEN 1
GENERELLT

Naturnära

Åtgärd:
Turism! Visa storstäderna
vad natur är. Visa naturen,
hur fin den är.

Befolkning. Fler
unga. Vi vill ha många
tonårsproblem.

Åtgärd:
behåll de unga vi fått hit

Landsbygd

Åtgärd:
lobbyverksamhet

Kontraster
?
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IDÉBURET

Svårt rekrytera unga till
föreningar

Åtgärd:
acceptera, de bildar ny
typ av föreningar

BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Bortglömd

Långsamt

GENERELLT

Litet stöd

Åtgärd:
mångfald i stöd

Allt är för dyrt! Det ska
inte kôst nåt!

Negativt

Åtgärd:
ändra sätt att tala,
presentera. Ta fram
det bra. Se positivt på
varandra och varandras
idéer. Uppmuntra det
bra.

IDAG
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GRUPP 2

IDÉBURET

Natur

Föreningslivsrikt

Åtgärd:
- måste få kosta (investera
i livskvalité)
- hjälp med att söka stöd
(bidrag)
-dela resurser

BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Boendemöjligheter

Boendemöjligheter ska
finnas för alla

Avsides
”positivt”
”mer möjligheter”

Åtgärd:
alla ska få vara med
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GENERELLT

Kul
Finns det mesta man
behöver

Våga

Fråga om hjälp

Åtgärd:
skolan – föräldrarna =
jobba tillsammans

Möjligheter

Givande

...och tagande

Åtgärd:
- gör själv
-stötta varandra
- vänta inte på någon
annan
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IDÉBURET

Mer idrott än kultur

Åtgärd:
-kulturhus
-samarbete
-bjuda in kultur till idrott
och vice versa

Bristande intresse från
kommunen

Åtgärd:
lobbyverksamhet

GENERELLT

Jantelagen

Åtgärd:
våga tro på dig själv

Ensamt
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TA MED IN I FRAMTIDEN 2

GRUPP 6

IDÉBURET

Energigivande

Åtgärd:
besöka ungdomar på
asylboende

Vad är bra tillväxt?

Åtgärd:
- systerorganisationer
till det som finns
- ”internethjälpen”, ta
vara på det
- högkvalitet!

Öka ditt närverk – ditt
eget

Åtgärd:
mer mötesplatser

Våga förändra en
förening

Åtgärd:
- fotbollen tar bort
tabellsystemet
- inkluderande sport

BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Kommunen ska stötta:
lokala handling LOU,
föreningar
Inspirerande

Stort behov av
nydaning

Åtgärd:
- ta hit företag med nya
idéer
- ung företagsamhet
- säg aldrig nej till barn,
uppfinningsrikedomen
finnas kvar.
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GRUPP 6

GENERELLT

Stötta det lokala

Åtgärd:
handla i lokala affärer

Bra lokal mat

Åtgärd:
Kommunen ska stötta
lantbruksföretag. Grön
Aren. Kommunala kor?

Samverkan

Åtgärd:
möten som kommunen
ordnar mellan skola,
företag, kyrka och
föreningar = vi blir
starka tillsammans! Ex.
Vattnets alla värden.

Framtidstro
Mer fysisk aktivitet,
arbete, sport
Verktygsstål

Visioner
Rakryggad – Våga!

Framtid

Mervärde
Finansiering
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IDÉBURET

Funkar alla föreningar

BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Brukskultur

GENERELLT

Negativ arbetsamt

GRUPP 6

IDAG

GRUPP 6

TA MED IN I FRAMTIDEN

GRUPP 7

TA MED IN I FRAMTIDEN 1

GRUPP 7

IDÈBURET
Person som hjälper
föreningar.
Marknadsföra
kommunen -> rikt
föreningsliv

- starta föreningar
- driva
- EU-bidrag/andra bidrag
- komplicerade uppgifter

Åtgärd:
billboards, hashtags, tv,
radio

Uppskattat

Frihet

Viktigt

Givande

Åtgärd:
Fler synliga platser för
initiativtagare att ”glänsa”

Mångfald
Ideella föreningar

TA MED IN I FRAMTIDEN 2
BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Hoppfullt

Svårt

Åtgärd:
Inventera och se
det sociala kapitalet
vi har. Turistinfo till
Hagförsingar.

Tid

Åtgärd:
Skapa en stöttande
enhet- kommunalt.
HUB!
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GRUPP 7

GENERELLT

Roligt
Kulturutbud

Solidaritet och
gemenskap
Kreativitet

Åtgärd:
Åtgärd: Synligt online,
tidningar, media

Brukssamhälle

Åtgärd:
lätt, annorlunda

Kommunalt intresse
Framtid
Solidaritet och
gemenskap

Kultur
Stolthet

Åtgärd:
Utbilda om och sedan
välja vilka delar vi vill
behålla (kultur)

Åtgärd:
Använd Facebook.
Företagsverktyget Ads
manager i FB kan rikta
information till tex
vänners vänner med
sponsrade inlägg -> Nå
utanför kommunen med
våra kraftiga nyheter! (till
billig peng)

Fina naturområden

Åtgärd:
Vålvårdat och
oexploarterat. Dialog
med jägarkåren.
”Öppet/n hus/skog”
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BÅDE IDÉBURET OCH GENERELLT

Fattigt

Bunden

GENERELLT

Livegen

Egoism

Rädsla

Tas för givet

Jantelag

Åtgärd:
officiellt evenemang
när den dör. Men som
samtidigt återuppstår
2016 -> lika mycket
värda (det fina med
jantelag lyfts fram)

