FRAMTIDSSMEDJA
När de offentliga
dialog

organsiationerna

blir det väldigt

bjuder

- ALTERNATIV TILL STORMÖTE

in till

ofta i form av stormöte

kvällstid.

Bristerna i den dialogformen

är att få kommer till tals,

många är ovilliga

ut sig" och det blir ofta

att "lämna

ett informationsmöte
för stormöte

istället för en dialog.

får utestängningseffekter

Tidpunkten

- ofta småbarns-

föräldrar
Istället för att bjuda in till stormöte arrangerades
"Framtidssmedja"
rationen

på det lokala gästgiveriet.

till smedjan

sedan tidigare

kommer från Norge,

har "Plansmia"

Framtidssmedjan

utvecklades

en

Inspi-

där man

som en erkänd

positiv. På detta sätt kunde många fler komma till tals

metod.

och

som en enklare version

konfrontationsläget

tenderar

av Plansmia.

minimerades.

att bli mer krävande

vid stormöten.

Arbetsinsatsen

vid smedjemetodiken

Förutom att tre personer

under de åtta timmar som smedjan var öppen,
Planer och framtidsskisser

som tagits fram av det kom-

munala samhällsbyggnadskontoret,
samt skolelever,

ställdes ut på gästgiveriet

heten var inbjuden
synpunkter

privata

dit allmän-

I visionen

mellan kl 11 och 19 för att lämna

kommunala

tjänstemän

svara på frågor och föra dialog
En extern processledare
människor

och åtgärdas
ingarna.

upp

beviljades

till upprustning

påbörjats

för att återställa

av alla inkomna

kommit fram under dagen.
med stormötesmetoden

ansåg berörda

parter att det gavs större möjligheter
tid för varje invånare
möjlighet

med smedjemetodiken.

att lyssna och bekräfta

är möjligt i en stor grupp,
för att responsen

att avsätta mer

Aktuella

och i ett pågående

blev särskilt
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stöd

Arbete

har

till en vacker
bort och ett flertal

har använts som input

renhållningsplanen,

Man fick

vilket säkert var avgörande

från lokalbefolkningen

"Badhålan"

gång- och cykelvägar.

på ett sätt som inte

med fören-

en fickpark,

av bygdegården.

gestaltningsprogrammet,

med Trafikverket

prickas av

tillsammans

kommentarer

i den kommunala
skötselplanen,

I jämförelse

av kommunen

Med små medel skapades

blev

och kommunen

visionen

plats. Trasiga busskurer har plockats
som

de vara visuellt

mellan föreningarna

bättre. Punkt för punkt började

med besökare.

för att fånga

att för att orterna
behöver

Som ett resultat av framtidssmedjan

fanns på plats för att

och de konkreta förslag

framkom

som attraktiva

kommunikationen

som är duktig i mötet med

nyckelord

för orterna

tilldragande.

som ett

i pappersformat.

var också närvarande

åsikter, förslag,

även en hel del för- och efterarbete.

skulle uppfattas

och ideer. Bland annat kunde man ta del

bild spel och som blädderexemplar

innebar

aktörer

av ett utkast till den Lokala utvecklingsplanen
Berörda

arrangemanget

än

var på plats

resursplanen,
vid dialoger
uppdrag

om

