Varför en vision?
Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo,
men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra
behöver vi också en gemensam målbild – en vision – som
talar om för oss åt vilket håll vi ska rikta kraften. För att
kunna välja rätt väg och våga göra satsningar måste vi
veta vart vi är på väg. Visionen talar också om hur vi vill ta
oss dit, nämligen Tillsammans. Förhoppningen är att vår
vision blir något som genomsyrar hela samhället så att vi
kan skapa motivation och engagemang på bred front.
Visionen för Hjo är speciell. Varför? Jo, den är framarbetad av oss Hjobor tillsammans. Alla som velat har
kunnat delta. Vi har fått in cirka 2000 inspel från Hjoborna,
som tillsammans utgör visionen. I det ligger en styrka som
vi ska ta vara på. För det är endast om viljan till utveckling
genomsyrar hela samhället som vi kan lyckas. Vi lever här
tillsammans. Och det är bara tillsammans vi kan göra
verklig skillnad.
I visionsarbetet har vi Hjobor visat att vi är stolta över
mycket i vår stad. Det är en bra början. Hjoborna tycker

också att det finns många kvaliteter i staden som inte
tas till vara fullt ut. Det är bra, för det betyder att vi kan
göra mer. Att vi har möjligheter. Att vi vill bli bättre.
Att vi har potential.
Lika viktigt som att ta vara på vår potential är det att vi
blir medvetna om våra utmaningar. Vissa av dem delar vi
med andra småstäder, inte minst den svaga eller till och
med negativa utvecklingen vad gäller invånarantal. Ju
färre människor i en stad, desto svårare är det att få ihop
pengar till viktig samhällsservice. Så enkelt är det. Alltså
måste vi bli fler. På den punkten bör vi vara extra tydliga.
Och det är kärnan i vad vår vision handlar om. Med utgångspunkt i vår potential och med gemensamma krafter
kan vi göra Hjo ännu bättre. Det kommer inte alltid vara
enkelt. Det kommer krävas mycket arbete. Och vi blir
säkert aldrig helt klara. Men vi kommer förhoppningsvis
ha mycket roligt tillsammans under tiden.

Och det roliga arbetet börjar nu!

VÅR VISION!
TILLSAMMANS...
Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo & Me! Vår metod
är samarbete. Det betyder inte att vi är överens om allt.
Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar
för den plats vi där vi bor. Goda möten och ett välkomnande
förhållningssätt är nyckeln till framgång.

...SKAPAR VI...
Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla vår unika
potential. För att lyckas behöver vi vara öppna för nya
möjligheter – framtiden skapar vi varje dag och alla
bidrar efter förmåga. För vi är inte bara kommunen,
näringslivet eller föreningarna. Vi är alla, alla tillsammans. Ett starkt lag som med lite planering och
kreativitet skapar ett ständigt ännu bättre Hjo.

...FRAMTIDENS HJO!
I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna för att
nå ännu längre. Vi är en välkomnande och levande
stad med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter
för alla åldrar.
Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar vara på
den lilla stadens stora fördelar. Kommunikationerna
är goda och det är nära mellan både människor och
platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar
till sig nya invånare och nya besökare. När vi blir
fler kan vi bättre möta framtidens utmaningar och
upprätthålla en hög kvalitet på både utbildning
och äldreomsorg.

Det här ska vi satsa på:
Hjoborna och kommunfullmäktige har bestämt
att vi ska fokusera särskilt på sex utvecklingsområden i framtidens Hjo:

TILLSAMMANS
Goda möten förverkligar visionen
I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och
göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda
möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra
kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga
och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

i Hjo. Det är
”Vi njuter verkligen av vårt liv
uren, vattnet
så skönt att komma hem till nat
och alla härliga människor.”

”Jag tror att var och en kan
bidra på sitt sätt
– Ett sätt är att vara en
god ambassadör för Hjo”

VÄTTERN
Liv vid vatten
I framtidens Hjo tar vi vara
på vårt fantastiska läge vid
Vättern. Vi använder det för
att berika livet för alla Hjobor
och för att locka fler boende
och besökare.

Levande Hjo
Händelser året runt
Framtidens Hjo är en levande stad.
För alla åldrar och året runt. Här finns
de funktioner som gör en plats till en
egen stad. Ett levande centrum.
Och ett brett utbud av idrotts- och
kulturaktiviteter som gör livet gott
att leva. I Hjo kan människor mötas,
växa, vara kreativa och inspireras av
andras kreativitet.

”Jag är glad att jag
flyttade iväg för at
världen, men när det
t plugga och se
var dags att bilda fa
milj ville jag hem ti
ll Hjo.”

Hållbarhet
& natur
Resurssnålt med hög livskvalitet
I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma
naturresurser. Genom vår småskalighet har
Hjo unika förutsättningar att bli en tät,
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig
stad. Det ska vi ta vara på och göra till
vår styrka.

, desto mer värdesätter
”Ju mer uppskruvad världen blir
jag det LUGNA livet i Hjo.”

BOENDE
Lätt och gott att leva
Hjo har en enorm potential att bli
en levande och vacker boendeort
med vårt sjönära läge. Det ska vi
ta vara på och göra ännu mer av.
I framtidens Hjo är det gott att leva
och enkelt att få livspusslet att gå
ihop. Ett brett utbud av bostäder,
goda kommunikationer och en
stark gemenskap lockar allt fler
till Hjo. Många uppskattar att Hjo
särskilt prioriterar verksamheter
som riktar sig till barn och unga.

”I OCH KRING HJO FINNS DET LIKA
MYCKET ATT SE OCH GÖRA SOM I
STORSTÄDERNA – OM MAN RÄKNAR
MED RESTIDERNA!”

Besökare
Gäster som längtar tillbaka
Hjo har en stark attraktionskraft.
I framtidens Hjo tar vi vara på vår
potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till nytta
för alla Hjobor eftersom den skapar
arbeten och en levande stad och
landsbygd. Ett gott bemötande och
en välkomnande atmosfär får gäster
att längta tillbaka hit.

Vad är på gång?
levande hjo Redan 2013 har kommunfullmäktige

avsatt pengar för att skapa en actionpark i Hjo för
exempelvis skateboardåkning. Detta är något som
många ungdomar och vuxna lyft fram i visionsarbetet
som ett önskemål för att skapa ett mer levande Hjo.
Hjo kommun hjälper till att utforma parken, men att
skapa en plats där människor möts över gränser och
utvecklas tillsammans, det står Hjoborna för!

hållbarhet & NATUR Hjo kommun arbetar

kontinuerligt med att göra det enklare och tryggare
för besökare och hjobor att förflytta sig med cykel
eller till fots istället för att ta bilen. Det pågår också
ett intensivt arbete med att minska kommunens
energiförbrukning. Ett nytt projekt ”Öring i hela
Hjoån” ska ge vätteröringen möjlighet att nå sina
ursprungliga reproduktionsområden och erbjuda
nya naturupplevelser i hela Hjoån och bäckarna
till Mullsjön.

VÄTTERN & Besökare Ytterligare ett projekt som

påbörjas i år är renoveringen av hamnen. Södra och
Norra piren ska förstärkas och därefter ska pirarna
också göras mer attraktiva och tillgängliga för aktivitet och bad. Genom att satsa på hamnen hoppas vi
att den ska utvecklas som mötesplats för både hjobor
och besökare. Kanske kan du locka någon till Hjo för
att äta glass eller köpa sik och röding i vår fina hamn?

BOENDE

En ny förskoleavdelning öppnade i
januari 2013 för att ta emot de nyinflyttade barnfamiljer som kommit till Hjo. En helt ny förskola
kommer att stå klar under 2015.

TILLSAMMANS

Den 28-30 juni 2013 är det dags för
Idrottens dag i Hjo. Förra årets succé, där hela staden
kokade av idrottsliv, ska nu få en uppföljare. Idrottens
dag är bara möjlig tack vare alla de idrottsföreningar
och ideella krafter som tillsammans skapar dagen.

Har du en tanke om hur vi med gemensamma krafter kan bidra
till att förverkliga visionen vill vi att du

hör av dig till oss. Dialogen fortsätter!
www.hjo.se/VISION
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Med
gemensamma
krafter…

