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Tillsammans skapar vi Storfors framtid
Storfors är den välkomnande och trygga kommunen med närhet till mycket. Vi som bor, lever 
och verkar här tar ansvar för och bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi bryr oss om varan-
dra, har respekt för olikheter, lyssnar till och är ärliga och vänliga mot varandra. 

Vi agerar för gemenskap med ärlighet och lyhördhet. Vi har tillit till varandra och är stolta över 
att bo i Storfors. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. 

I Storfors ges möjligheter till attraktiva boenden. Vi har möjlighet att vara delaktiga i och själva 
medverka till ett stimulerande fritids- och kulturliv.

Storfors är nära. Nära till naturen, nära större orter och nära till beslutsfattare.  Det finns en god 
dialog mellan oss som bor och verkar i kommunen. Ett kreativt näringsliv utmärker Storfors och 
det bästa med att driva företag här är det goda företagsklimatet. Bra kommunikationer till och 
från Storfors gör det också enkelt att ta sig hit. Här tar vi tillvara på den lilla kommunens förde-
lar, vi skapar goda miljöer och trygghet med kvalitet som vi är stolta över. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. 

Visionen är vår ledstjärna
Visionen ska fungera som en ledstjärna 
för vårt arbete och hjälpa oss utveckla 
vår kommun till att bli ännu bättre för 
våra medborgare och andra som är i 
kontakt med kommunen. Visionen be-
skriver den verklighet vi lever i men 
också de utmaningar som finns redan 
idag.

Våra värderingar summeras i fyra vär-
deord. Attityder och förhållningssätt 
hjälper oss att uppnå vår vision. Värde-
orden utgör grunden för en gemensam 
värdegrund. 
Vår vision och våra värdeord leder oss i arbetet mot framtiden. 

Varumärket Storfors stärks av oss själva 
Vi vill att Storfors ska upplevas positivt av andra och att bilden av Storfors kommun stärks. 
Vi som bor och verkar i Storfors är stolta över vår kommun. För att känslan för och intrycket av 
platsen ska utvecklas positivt är det viktigt att lyfta och prata om det goda i Storfors. Tillsam-
mans hjälper vi till att skapa en attraktiv bild av hela Storfors. Till vårt stöd för detta har vi våra 
värdeord som utgör vår gemensamma värdegrund.



Gemensamma värderingar – vår värdegrund 
Trygghet: 
Trygghet: Storfors är en lugn och harmonisk plats. Att det är en min-
dre ort där människor känner varandra, bor nära varandra och litar 
på varandra, gör platsen trygg. Man känner tillit till andra, lyssnar till 
varandra och gör gärna saker tillsammans.
Det här betyder att: 
l Beslut som leder till ökad trygghet står högt upp på agendan. 
l Vi lyssnar på och involverar berörda i beslut som påverkar trygg-
heten på platser som betyder mycket. 
l Vi har tillit och respekt för varandras kompetens och ett 
gemensamt ansvar för att behålla eller öka tryggheten

Gemenskap: 
Gemenskap: I en mindre kommun som Storfors är det viktigt att verka tillsammans för att bli 
starkare. Att verka tillsammans är enklare när man känner gemenskap. Det betyder att gemen-
skap frambringar ett lokalt engagemang. 
Det här betyder att: 
l Vi ska stimulera till engagemang så att vi kan verka tillsammans för att bli starkare.
l Vi är intresserade av omgivningen och har en positiv inställning till de människor vi möter 
och är välkomnande mot besökare.
l Vårt engagemang gör vår service till medborgarna bättre och skapar vilja att verka gemensamt.
 
Närhet: 
Storfors är nära. Det är nära naturen, nära till vänner och nära till beslutsfattare. Det är också 
nära till andra platser och blir därför tillgängligt. Tillgänglighet lägger grunden för bra service 
och kommunikation.
Det här betyder att: 
l Beslut som leder till att Storfors ökar närheten mellan människor ska prioriteras.
l Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla medborgare
l Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, återkopplar snabbt och är tydliga i 
vår kommunikation.
l Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation

Stolthet: 
Stolthet: En liten kommun behöver ibland hävda sig gentemot omvärlden. Det har stor betydelse 
för hur bilden av Storfors framförs för att platsen ska framstå som attraktiv. Att visa stolthet över 
Storfors är viktigt i alla lägen. Att unga i Storfors uttrycker stolthet kan vara avgörande för att 
Storfors ska vara en attraktiv plats i framtiden. 
Det här betyder att: 
l Vi lyfter fram goda exempel som speglar aspekter som att leva och bo, verka och jobba, be-
söka och längta till för att öka stoltheten för Storfors.
l Ungdomars behov av mötesplatser och aktiviteter prioriteras för att öka deras stolthet för kommunen.
l Vi ser möjligheter i stället för hinder och vågar ta oss an utmaningar.



Vision - värdegrund - varumärke
Här följer en beskrivning av betydelsen av de tre begreppen vision, värdegrund och varumär-
ke. Processen har inkluderat frågor om värdegrund och varumärket för att vi tror att det är två 
ingredienser som påverkar hur framgångsrika vi kommer att bli i vår strävan mot visionen. 
Bilden och känslan för kommunen/platsen är avgörande om människor väljer att flytta till vår 
kommun, bo kvar, flytta tillbaka till, marknadsföra platsen men också om företag väljer att 
etablera sig, stanna kvar och utveckla sin verksamhet i Storfors. 

Vad är en Vision? 
En vision är en beskrivning om hur vi vill 
att det ska vara om 50 år, eller om 30 år el-
ler kanske om 15 år. En vision kan vara näs-
tan omöjlig att nå – en önskesituation och 
den behöver inte vara realistisk. 
En vision hjälper oss när vi ska fatta beslut. 
Besluten ska vara sådana att vi närmar oss 
det som visionen beskriver. Vi drar oss dit 
och vi vill dit, men det är alltid en bit kvar. 

Visionen beskriver vad vi vill ska uppnås, 
ett framtida tillstånd. En vision ska motivera 
de som den berör. Motivera så att alla på sitt sätt bidrar till att man tillsammans rör sig mot 
visionen. 

Man skiljer på mål och vision där mål är mer nära i tiden medan visionen är på lång sikt. Ett 
mål är mätbart medan en vision kan vara omöjlig att mäta. Ett mål är realistiskt medan en 
vision inte behöver vara det.

Syftet med visionen är alltså att ange en inriktning för hur Storfors kommun skall utvecklas, 
hur vi får ett bra liv för boende och besökare, lönsamma affärer för näringslivet och hur vi 
tar tillvara och utvecklar hela vårt geografiska område. För att sedan nå framtagen vision 
kopplar vi olika mål och strategier. 

 Exempel 1    Exempel 2

Vision

Mål kopplat till visionen

Jag ska vara den mest 
beundrade skådespe-
laren i Europa år 2030

Jag ska söka in på en 
teaterlinje på gymna-
siet 

Storfors kommun erbjuder att-
raktiva platser för boenden år 
2030

Storfors erbjuder 40 byggbara 
direkt sjönära tomter för både 
permanentbostäder och fritids-
hus vid Bergslagskanalen



Vad innebär en värdegrund?
Utgångspunkt är varje enskild individs värderingar och om vad som denne anser är viktigt, 
vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är möjligt och vad som är inte möjligt? Det 
handlar också om hur var och en förväntas bli behandlad av andra?
Svaren på dessa frågor utgör några av personens värderingar. Om det är många som delar 
samma värderingar utgör det en gemensam värdegrund.

Alla måste ta ansvar för och leva upp till gemensamma värderingar för att den gemensamma 
värdegrunden ska ha kraft. En gemensam värdegrund ska dels verka för att förbättra arbets-
klimat och kultur och dels vara en hjälp för kommunen att styra mot mål och vision på ett 
mer effektivt och framgångsrikt vis.

Varumärket - upplevelsen av platsen 
När man beskriver ett varumärke så brukar man dela in det i olika beståndsdelar. 
Dessa är; egenskaper, fördelar, värden, personlighet och varumärkeslöftet. 
I processen har fokus legat på de två delarna värden och varumärkeslöftet.

Värden är ord som be-
skriver hur mottagaren 
upplever och känner sig 
när hen är i kontakt med 
varumärket
Varumärkeslöftet ska inte 
förväxlas med en slogan 
eller payoff utan är en 
intern ledstjärna som ska 
genomsyra allt. Eftersom 
varumärket är ett löfte är 
frågan ”Vad har utlovats 
och måste hållas för att 
inte orsaka besvikelse och 
missnöjdhet?” viktig.

Ett varumärke är inte faktiska egenskaper hos företaget, produkten eller organisationen utan 
handlar mer om vilka känslor det väcker, vad människor upplever när de är i kontakt med 
det, vilka åsikter det finns om varumärket. Det handlar också om vilken kunskap betraktaren 
anser att det finns hos den som står bakom varumärket, vilka rykten finns om varumärket 
och vilken erfarenhet har de som haft kontakt med varumärket av varumärket?

När det gäller varumärket för en ort så har det alltså betydelse vilken kunskap som finns på 
orten, vilka åsikter finns om orten, vilka känslor väcker orten hos de som kommer i kontakt 
med den. Det inkluderar även vilka rykten som finns om orten och vilka erfarenheter omgiv-
ningen har av orten
 



Megatrender som påverkar oss
Vår omvärld har betydelse och trender som pågår kan vara svåra att påverka men viktiga att 
förhålla sig till. Under processen har några trender lagts fram för att deltagarna ska kunna ta 
hänsyn till dessa och som ett stöd för framtidstankar. En megatrend är något som pågår över 
åtminstone 15 år och påverkar/transformerar företag, organisationer, ekonomier och indivi-
der i många regioner i världen. Trendbevakare samlar material och studerar samhället och 
drar slutsatser om trender som påverkar framtiden. Kompletterande fakta och statistik bidrar 
till framtidsbilden.

Megatrender som lagts fram av Hay Group beskrivs kortfattat här:
Globaliseringen  
Innebär att Asien får större 
makt. Risken för finans-
kriser, pandemier och ter-
rorhot ökar. Informationen 
flödar överallt. Organisa-
tioner förändras och blir 
mindre hierarkiska. Global 
medelklass blir större och 
förändrar köpmönster

Klimatförändringar  
Vi måste spara på resurser 
samtidigt som efterfrågan 
ökar. Fler investeringar i 
klimatsmarta alternativ/
värderingar/beslut måste göras. Långsiktiga mål måste tas med klimathänsyn.

Demografiska förändringar  
Migrationen ger stora omflyttningar och obalanser i världen. En kamp om rätt kompetenser 
kräver nytänk kring arbetsvillkor och utbildningar. Behovet av kompetensöverföringar mel-
lan generationer ökar och kommer att få ökad betydelse. Chefer och ledare måste kunna leda 
team som präglas av olikheter/mångfald.

Individualisering och värderingsmångfald  
Jobb och fritid går ihop i en livsstil och jobb som vi känner det 
idag ersätts med multikarriärer – en mix av flera yrken och pa-
rallella uppdrag. Vidareutbildningar i olika former blir allt vikti-
gare. Arbetsplatserna blir mer decentraliserade och fler flyttar ut 
från storstäder, bor på landet och pendlar. 

Ökad digital livsstil  
Personer som har haft digitala medier i hela sitt liv (födda 1996 
och senare) kallas Digitale Natives och möter personer som 
är mer ovana digitala lösningar och arbetssätt. Jobb i virtuella 



Om framtiden
Statistiska Centralbyrån, SCB har spått framtiden och menar att: 

l Koncentration av befolkning kring större städer fortsätter
l Andelen utrikesfödda ökar bland befolkningen, särskilt bland de yrkesaktiva ålders-
grupperna.
l Andelen äldre ökar men det 
är stora regionala skillnader.
l Fler bland de utrikesfödda 
och bland de äldre måste job-
ba för att försörjningsbördan 
inte ska öka kraftigt.
l Sysselsättning inom skola, 
vård och omsorg kommer öka 
med.
270 000 personer till 2030, 
hälften av dessa jobb finns 
inom äldreomsorgen.
l Störst brist på kompetens 
kommer finnas inom vård och 
omsorg.
l Stor brist på kompetens 
inom barnomsorg och skola är 
också att vänta. 

team ökar vilket betyder att geografiskt läge är oviktigt men det ställer höga krav på led-
arskap. Vi ”hoppar” från sak till sak – lever en fragmenterad livsstil och har därför svårare 
med långsiktigt fokus och lärande. Digital Natives har tekniska kunskaper, kreativitet, idéer, 
men kanske inte de sociala kompetenserna.

Teknologikonvergens  
Olika teknologier (nano/bio/info) går i var-
andra och korsbefruktas. Vi kommer att se 
nya tekniska innovationer och genom det nya 
typer av produkter. Samverkan över branscher 
ökar, integration med olika kompetenser utan-
för den egna sfären blir viktig.
Organisationer behöver vara öppna för nya 
idéer. Ledare kommer att fungera som diri-
genter som plockar ihop expertis från olika 
håll.



Leva och Bo – fritid i Storfors 2030
En meningsfull fritid är viktig år 2030. För fritidsaktiviteter i Storfors finns idag flera arenor 
som man är mån om ska bestå. Storfors geografiska läge inkluderar en vacker och varieran-
de natur. En av de största tillgångarna är det befintliga sjösystemet och Bergslagskanalen. 
Naturen fungerar idag som arena för meningsfull fritid för de som tycker om att åka fritids-
båt, fiska, paddla kanot eller bada. Vidare nämns såväl vandringsleder som cykelleder (Mtb) 
Det är viktigt att naturen som arena och tillgång till denna vårdas och utvecklas för fortsatt 
meningsfull fritid för de som lever och bor i Storfors 2030. 

Fritidssysselsättningar inom kultur är viktigt i framtiden. Regeringen beskriver idag målen 
för kulturpolitiken med att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att krea-
tivitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

I Storfors påvisas vikten av kulturella fritidsaktiviteter framför allt för barn och unga genom 
såväl kulturverkstad som kulturskola. Men även för andra som bor och lever i Storfors är det 
viktigt med kulturaktiviteter 2030. Exempel på sådana är dans, musik, kör, utställningar och 
tillgång till litteratur via bibliotek. 

En aktiv fritid genom idrott 
lyfts fram. Sporter som 
nämns är ridning, gym, golf, 
boule, löpning, cykel-Mtb, 
simning, fotboll och bord-
tennis. Förutsättningar för 
att utöva några av dessa 
finns medan det saknas för-
utsättningar för andra. Det 
finns förhoppningar om att 
det finns fler möjligheter år 
2030. Möjligheter till en ak-
tiv fritid är en förutsättning 
för att fler kommer att välja 
att bo i Storfors 2030. Goda 
kommunikationer med andra orter möjlighet för aktiviteter där spelar också roll.

Andra meningsfulla fritidsaktiviteter som nämns är att vara tillsammans och att vara socialt 
engagerade. Det kan exempelvis ske via aktiviteter som erbjuds inom i föreningslivet. För 
att sporter eller kulturella aktiviteter ska leva kvar krävs engagemang och intresse från vux-
na och från ledare. 

Övriga fritidssysselsättningar som nämns är TV-spel, shopping och resor. Dessa kräver alla 
någon form av infrastruktur. För att tillgodose personer som bor och lever i Storfors bör där-
för ett fokus ligga infrastruktur för fysiska transporter och för datatrafik via fiber. 



Leva och Bo – boende i Storfors 2030
Det bästa med att bo i Storfors år 2030 är att det är prisvärt. Det finns fler sjönära boenden 
jämfört med i dag. Man väljer att bo här för att det är nära till naturen. De som är gamla har 
möjlighet att bo i särskilda seniorboenden i attraktiv miljö.

Storfors geografiska läge tillåter de som bor här att pendla till andra större orter för jobb 
men också rimliga pendlingsavstånd för de som bor på andra platser men jobbar i Storfors. 

I Storfors kommun är det tryggt 
att leva för barnfamiljer, det finns 
en bra skola och bra utbud av fri-
tidsaktiviteter-idrott och kultur 
samt bra kommunikationer för 
att ta sig till och från orter inom 
Storfors kommun. Om man bor i 
Lungsund eller Bjurtärn så fungerar 
också kommunikationerna år 2030 
så väl att man kan delta i aktiviteter 
i Storfors och vice versa. Bra buss 
och tågförbindelser underlättar för 
människor som bor i Storfors och 
kan vara en förutsättning för att bo 
kvar eller flytta till Storfors kommun.

I det trygga Storfors tar man hand om varandra, känner omsorg och acceptans. Genom ett 
rikt friluftsliv med många aktiviteter skapas mötesplatser. Kulturaktiviteter utgör en viktig 
del för ökat samförstånd och öppenhet.

Engagemang är viktigt. På de mindre orterna som Bjurtjärn och Lungsund finns byalag/by-
råd. Dessa utgör en viktig kraft för att verka för det lilla samhället, för att skapa mänskliga 
möten där och för att inte det lilla samhället ska glömmas.  År 2030 finns möjligheten att via 
interaktiva hjälpmedel engagera sig och ha dialog med politiker för t ex medborgardialog. 
Det mänskliga mötet kommer fortsatt ha stor betydelse. En bra form för dialog är så kallade 
AfterWork -AW, där man kan mötas under avslappnade former. 
Alla som bor i Storfors kommun 2030 har tillgång till Internetanslutning via fiber. Detta 
innebär att man kan få ökad kunskap om omvärlden och fler kan jobba från hemorten på 
distans.

Att leva och bo i Storfors år 2030 är sammanfattningsvis naturnära, välkomnande och man 
har tillgång till ett rikt kulturliv. Det finns bra boenden/bostadsområden och samhällsservice. 
Det är rent och snyggt med många trevliga mötesplatser som utgör grunden för det trygga 
samhället med
en stor gemenskap. 



Verka och Jobba i Storfors 2030
En av de stora megatrenderna, digitaliseringen, för med sig att fler som bor i Storfors kan 
jobba hemifrån. Det förutsätter anställningar och arbetsuppgifter som kan skötas på distans. 
Även om det är en fördel om fler som jobbar i kommunen också bor här så kommer inpend-
ling fortsatt vara vanligt. Förutsättningar för att få fler att bo i Storfors behandlas under rub-
riken Leva och Bo.

De som driver företag i Storfors 2030 driver i större utsträckning små företag än vad som ti-
digare varit vanligt. Det bästa med att driva företag i Storfors 2030 är att det råder ett bra nä-
ringslivsklimat. Ett kreativt näringsliv utmärker Storfors år 2030. Det är mindre byråkratiskt 
och inte hierarkiskt. Det finns möjligheter till snabba beslut och det goda företagsklimatet 
beror mycket på möjlighet till personliga kontakter, en fördel för den lilla kommunen. Det 
råder bra samarbete mellan företagen och mellan företagen och skolan. Jantelagen är utrotad 
2030.

Bra tillgänglighet när det gäller transporter och kommunikationer skapar bra förutsättningar 
för företagande år 2030. Det finns generellt bra kommunikationer som ger möjligheter både 
till ut- och inpendling år 2030. För etableringar av nya företag eller expansion av befintliga 
finns tillgång till lokaler och tomtmark. Även stöd för etablering är tillgängliga 2030. 

Äldreomsorg och skola sysselsätter många i Storfors år 2030. 

Besöka och Längta till Storfors 2030
Den främsta orsaken till att man besöker Storfors 2030 är de 
vackra omgivningarna och att det är nära till sjöar och vattenle-
der. Bergslagskanalen spelar inte bara en roll för en aktiv fritid 
den spelar också en stor roll för att locka besökare. Bergslagska-
nalen representerar på så sätt både historia och framtid. 

Det finns behov av olika boenden för turister. En förutsättning 
för att driva hotell och restaurang är ökat antal besökare. År 2030 
finns fler småskaliga företag som livnär sig inom besöksnäring-
en. 

Att besöka Storfors 2030 betyder att man möts av mångfald såväl när det gäller boendealter-
nativ som aktiviteter att sysselsätta sig med. Besökaren längtar tillbaka till det vänliga Stor-
fors där man känner av en utpräglad gemenskap. 

Bergslagskanalen spelar en stor roll för turismen. Här kommer man nära naturen och får 
kunskap om den historia som finns här. Vackra industribyggnader så som Spruthuset fyller 
en funktion för besöksnäringen och kulturen.

Genom ökad digitalisering kan besökarens upplevelse förstärkas på plats (Augmented Re-
ality). Det kan handla om allt från att öka sin kunskap om platsen eller historien eller finna 
vänner med likartade intressen. 



Varumärket – uppfattningar om Storfors
Storfors uppfattas idag av andra som en liten ort man passerar snabbt. Det är tråkigt här med 
få aktiviteter och händelser men också lugnt och fridfullt, menar man. 
I Storfors är man nära, nära varandra och nära naturen. Storfors är en ort där alla känner alla 
och det bor många trevliga människor här. Storfors upplevs som tryggt. Storfors förknippas 
framförallt med industri – Rörverket, med en modern skola och med sitt sjönära läge. 

Människor som bor i Storfors i dag kan påverka hur varumärket Storfors uppfattas år 2030.  
Under processen har det framkommit att för att bilden av Storfors och varumärket Storfors  
inte ska komma till skada ska de som bor här undvika att prata i negativa ordalag om Stor-
fors. Det råder enighet om att alla kan bidra till en positiv bild och det finns en vilja till att 
också göra det. Man ska skryta och vara stolt över Storfors och lyfta det positiva. Alla behö-
ver hjälpa till med att hålla Storfors rent och snyggt och bemöta besökare och andra som bor 
i Storfors positivt. Om alla hjälper till så skapas en attraktiv bild av hela Storfors.

Det finns platser i Storfors som har stor betydelse för den positiva bilden av Storfors. Det är 
centrala platser som Ravinen, båthamnen, skolan och sporthallen. Även platser som Lung-
sund och Bjurtjärn har betydelse för den goda bilden av Storfors. Det är bra för varumärket 
Storfors om dessa platser vårdas och visas upp för att varumärket ska stärkas positivt 2030.



Värdegrund – värdeord på vägen mot 2030
Under processen har frågor om värdegrund ställts direkt och indirekt. Vad är viktigt, vad är 
bra och vad är dåligt, vad är möjligt och vad är inte möjligt och hur ska vi behandla andra?
Ord som beskriver detta finns i det här ordmolnet: 
 

De ord som förekommer mest är störst i ordmolnet. Från dessa ord har vi valt fyra ord som 
vi vill att Storfors ska genomsyras av. Dessa ord är våra värdeord och de utgör stommen i 
vår gemensamma värdegrund. Vissa ord ingår under ett annat ord i vår beskrivning i visio-
nen under gemensamma värderingar.

Trygghet  Gemenskap  Närhet  Stolthet

Storfors gemensamma visionära värdegrund formuleras enligt nedan.

Storfors är den välkomnande och trygga kommunen 
med närhet till mycket. 

Vi som bor, lever och verkar här tar ansvar för och bidrar till 
att samhället är tryggt för alla. 

Vi bryr oss om varandra, har respekt för olikheter, lyssnar till 
och är ärliga och vänliga mot varandra. 

Vi agerar för gemenskap med ärlighet och lyhördhet. 
Vi har tillit till varandra och är stolta över att bo i Storfors. 

Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. 



Så har vi tagit fram visionen 
Alla kommuninvånare som vill bidra till Storfors 
kommuns utveckling har bjudits in att delta i pro-
cessen och har haft möjlighet att påverka resultatet 
och framtagandet av Storfors nya vision, varumärke 
och värdegrundsarbete. Det inkluderar näringslivet, 
representanter för föreningslivet – idrott och kultur, 
Stiftelsen Björkåsen, regionala aktörer där Storfors 
är medlem/delägare samt politiker och tjänstemän i 
kommunen. Processen kan beskriva som en transpa-
rent process med brett deltagande där olika samhälls- 
och intressegrupper involveras.

Processen startade i maj 2017 med offentliga dialog-
seminarier I Storfors, Lungsund och Bjurtjärn samt ett 
specifikt möte med skolelever på högstadiet Vargbro-
skolan. Dessutom hölls dialog i samband med kom-
munfullmäktige i juni.
Totalt har drygt hundra personer, i olika åldrar, delta-
git i processen.

Varje träff har genomförts i tre delar där vision, vär-
degrund och värdskap stått i centrum. Varje enskild 
träff har inkluderat en titt på omvärlden i form av en 
föreläsning om trender som påverkar oss. Deltagarna 
har satts i grupper om 5-7 personer och tillsammans 
har de fått i uppgift att svara på frågor om framtiden, 
om vad som är viktigt och hur de önskar att Storfors 
ska utvecklas.


