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Sagolika Sunne

Genius Loci ska stärka en inspirerande, bejakande och kreativ livsmiljö

Sunne – modiga eldsjälars land

Genius Loci syftar till att arbeta fram en metod för att få invånare, företagare, forskare, kommun och föreningar att mötas under tillåtande former, där nya idéer med särprägel kan ta form och
utvecklas till global konkurrenskraft. Förväntningarna är stora på att Sunne ska bli en förebild för andra kommuner i Sverige. Cirka 1 200 personer kom till Sunne Vattenland 21 juni på eftermiddagen – i strålande solsken. Såväl invånarna i Sunne som inbjudna från projektets deltagande kommuner var där.

Sunne fortsätter att vara en föregångare.
När EU-projektet Genius Loci
skulle prövas i Sverige rekommenderade Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) Sunne. Övriga
Sverige vet att det i Sunne finns en
hängivelse och ett mod att tänka nytt.
”Genius Loci – platsens talang” syftar till
att stärka det lokala entreprenörskapet och
öka ortens attraktionskraft. Projektet är en
utvidgning av HUS-projektet (Hållbar hälsa
och utveckling i Sunne kommun) – ett internt
utvecklingsarbete i kommunen. Nu ska hela
samhället inkluderas för att mobilisera innovationskraft utanför etablerade ramar.
– Det här är en modell för tillväxt via
samhörighet och medskapande. Genom att
definiera Sunnes, av tradition, starka sidor,
skapa nya mötesplatser för eldsjälar och inte
minst bidra till ett tillåtande, passionerat och
uppmuntrande klimat kan vi skapa lokal och
uthållig tillväxt, säger projektledare Anna
Blomquist.
Sunne fokuserar främst på wellness och besöks- och upplevelsebaserade näringar.
Möten över generationsgränser
Att ta till vara människors goda och galna
idéer är lättare sagt än gjort. Det handlar om
kompetens och insikt. Att mötas och agera
över våra fördomar, rädslor och vanor.
– Under det år som gått har vi valt att få



människor att mötas under annorlunda former och inom oetablerade ramar. Politiker
och ungdomar har suttit på kuddar i gymnastiksalen för att diskutera olika frågor. Ungdomar har beskrivit för vuxna hur fejan, twitter
och World of Warcraft fungerar. Sedan har
vi badat och åkt skidor tillsammans. Jag vill
medverka till en attitydförändring där vi oftare säger ”Vad spännande!” snarare än ”Det
går aldrig” oavsett om den man möter bär sjal,
slips eller tuppkam.
I början bjöds alla in, nästa fas blir nu att
skapa nätverk mellan eldsjälar, få idéer att

”Jag vill medverka till en
attitydförändring där vi
säger ”Vad spännande!”
snarare än ”Det går aldrig”
oavsett om den man möter
bär sjal, slips eller tuppkam.”
mötas och stödja de kreativa processer som
satts igång.
Samhörighet ger trivsel ger växtkraft
Vetenskapliga studier visar på att ett lokalsamhälle med positivt utvecklingsklimat och
stor samhörighetskänsla även genererar ökat
välbefinnande. Annan forskning hakar i och
visar på en stark koppling mellan hälsa och
kreativitet.
– I december har vi bjudit in Farida Rasul-

Fakta:

- Under det år som gått har vi valt att få människor att mötas under annorlunda former
och inom oetablerade ramar, säger projektledare Anna Blomquist.
zada som föreläsare för kommunens chefsgrupp. Hon har doktorerat i Lund om hälsa
och kreativitet. Av Sunnes 13 500 invånare
jobbar 1 200 i kommunen. Det sitter en kommunalanställd vid nästan varje köksbord runt
om i Sunne. Kan vi skapa ett tillåtande och
öppet arbetsklimat i kommunen genererar det
mångfaldigt, menar Anna.
I höst ska studiebesök även göras i Skottland och i norra Italien.
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Projektet Genius Loci är inspirerat av det
arbete som drivs i Norra Italien. Genius
Loci kommer från latin och användes av
de gamla romarna för att beteckna ”husets ande” som skyddade dess invånare.
Numera används begreppet kring klusterutveckling genom den specifika lokala
tillgången (platsens talang). Till exempel
i form av historiskt yrkeskunnande som
grund för en regions framgång.
Projektet, med 13,6 miljoner kronor i
medel och som till största del är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond,
pågår under perioden 1 september 200831 december 2010. Resultaten kommer
att föras vidare till andra kommuner i
Sverige.
I projektet medverkar Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Ovanåker och Säffle
kommuner, privata aktörer som Besterman AB, Fryksdalens Sparbank och SelmaSpa+ samt Europeiska regionala utvecklingsfonden, Karlstads universitet,
Nätverket Majorskorna, Reggio Emilliainstitutet, Region Värmland, samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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