MINNESANTECKNINGAR

Datum: 2008-11-12
Plats: Faxepark, Station, Europa

Närvarande
Stig Brändt, Lars-Göran Jonsson, Eva Tjernström, Carin Amundsson Ewa-Lotta Sköld,
Arild Frånberg, Rolf Nerlund, Greger Skogkvist, Gunnar Olsson, Kent Lundquist och
Anette Cowlin.
Adjungerad: Lena Åkerlind
Ersättare och Gäster: Lisbeth Abelsson
Frånvarande
Ulf Flank, Per-Anders Hansson, Hans Nordlund, Lennart Olsson, Calle Dandanell, Lars
Jansson och Thomas Eriksson

Tillväxtrådet
Mötets ordförande Eva Tjernström hälsade alla välkomna.
Gunnar Olsson presenterade Richard Floridas bok ”Den kreativa klassens framväxt”.
Sammanfattningsvis identifierar Floridas en ny social klass som arbetar med kreativiteten
som främsta verktyg. Centralt är individualitet, kompetens samt hög värdering av mångfalt
och öppenhet. Enligt Florida är kreativiteten den viktigaste insatsvaran för ekonomin. Det
är regioner och städer som förmår att erbjuda miljöer som är gynnsamma för kreativa
människor som blir centra för tillväxt och utveckling. Där de kreativa talangerna flockas
dit flyttar också kunskaps- och tillväxtföretag enligt Florida.
• Därefter diskuterade Tillväxtrådet i grupper hur vi i Söderhamn kan använda oss av
Floridas teorier för att skapa tillväxt, samt vilka möjligheter och hinder detta erbjuder.
• Följande tankar redovisades efter grupparbetet:
Idéer
• Landsbygdsutveckling som attraherar barnfamiljer att flytta. Trångsviken är ett
exempel på detta. Här är också skolan en viktig faktor.
• Öka Söderhamns attraktionskraft genom t.ex. en busfabrik, en kabinbana eller spår
i luften (järnvägar på pålar).
• Ordna skrytmässa som visar allt bra som görs och sker i Söderhamn. En tävling kan
arrangeras där Söderhamnarna får föreslå vad vi ska skryta med på mässan. En
slogan nämndes; -Vi vill, Vi kan, Vi gör!
• Utveckla mångkulturella mötesplatser och satsningar. Olika teman kan användas
t.ex. mat och musik.
• Skapa en tydlig identitet/varumärke. Trönö nämndes som ett gott exempel.
• Fråga ungdomarna vad de saknar.
• Biblioteket är en naturlig mötesplats som kan utrustas med datorer och internet.
• Arrangera en Pridefestival.
• Wilma och Rudolfland, där barnen har möjlighet att leka, lära och upptäcka.
Möjligheter
• Drivkraftprojektet (entreprenörskap i skolan).
• Kajakmöjligheterna i skärgården och långfärdsskriskor på vinterhalvåret.
• Söderhamnare upplevs som öppna och välkomnande.
• Vision 2012.
• 26000 potentiella ambassadörer.
• Tillväxtrådet kommer att arbeta vidare med ovanstående idéer och tankar under våren.
• Nästa Tillväxtrådsmöte är 22 januari kl. 15:00 – 17:00 på Faxepark, Station i
konferenslokalen Europa.
•
•
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