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Visionen står stadigt på värdegrundens 
fyra ben;?Hur får vi ett bra liv för boende, besökare 

och företagare i Storfors kommun? 
Hur tar vi tillvara och utvecklar hela vårt 
geografiska område?

Det är frågor som Vision 2030 vill hjälpa 
oss att besvara. Visionen beskriver dagens 
verklighet och utmaningar, men ska också 
vara vår ledstjärna in i framtiden.

Vision 2030 ska hjälpa oss att utveckla 
vår kommun att bli ännu bättre för oss 
som medborgare, för alla som verkar här 
och för våra besökare.

VISION VISION

Fastställd av Storfors kommunfullmäktige. Tryck: Linderoths Tryckeri AB april 2018. 
Illustrationer: Sirpa Tanskanen. Layout: Eva Wiklund, Storfors kommun.
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VÄRDEGRUND VÄRDEGRUND

Trygghet
Storfors är en lugn och harmonisk plats. 
Att det är en mindre kommun där 
människor känner varandra, bor nära 
och litar på varandra gör platsen trygg. 
Man känner tillit till andra, lyssnar till
varandra och gör gärna saker tillsam-
mans.

Det här betyder att:
l Beslut som leder till ökad trygghet 
prioriteras. 
l Delaktighet skapas genom att lyssna  
på dem som är berörda av beslut som 
påverkar tryggheten.
l Vi tar del av varandras kunskaper och 
tar ett gemensamt ansvar för att behålla 
och öka tryggheten.

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 innebär att gemenskap ökar det 
lokala engagemanget.

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.
l Tack vare ett stort engagemang 
bland kommunanställda erbjuds en god 
service och ett bemötande utöver det 
förväntade.

Närhet
Storfors är nära. Det är nära till naturen,
vänner och 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 närheten 
mellan människor ökar 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, svarar snabbt 
och är tydliga i vår kommunikation.
l Vi möter alla med respekt och 
anpassar oss efter varje unik situation.

Stolthet
En liten kommun behöver ibland hävda 
sig gentemot omvärlden. Hur bilden av 
Storfors förmedlas har stor betydelse för 
att andra ska upptäcka platsen. Att visa 
stolthet över Storfors är viktigt i alla 
lägen. Att alla vi som bor och verkar i 
Storfors uttrycker stolthet kan vara avgö-
rande för att Storfors ska vara en attraktiv 
plats i framtiden.

Det här betyder att:
l Vi lyfter fram goda exempel som visar 
hur det är att leva, bo, verka, jobba och 
turista i Storfors.  Detta för att öka stolt-
heten över kommunen.
l Behovet av mötesplatser och aktivite-
ter prioriteras för att öka kreativitet och 
engagemang.
l Vi ser möjligheter i stället för hinder 
och vågar ta oss an utmaningar.

Värdegrundens fyra olika områden beskriver hur vi alla i Storfors kommun kan tänka och agera för att göra 
vår plats ännu mer trygg och trivsam. Den visar hur vi som invånare, näringsidkare, anställda, föreningsaktiva 
och kommunanställda med flera kan lyfta Storfors med hjälp av stolthet och engagemang.!
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Framtidens Storfors 2030 Framtidens Storfors 2030

Storfors är den välkomnande och trygga kommunen med närhet till 
mycket. Vi som bor, lever och verkar här 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 är stolta över att 
bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo under hela livet.

Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel 
lockar till inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, 
det aktiva kultur- och idrottslivet, de många mötesplatserna som 
skapar grogrund för gemenskap, de goda kommunikationerna och 
det utbyggda fibernätet.

Tack vare det positiva näringslivsklimatet känner många lokala före-
tag att det finns goda möjligheter till utveckling. Allt fler väljer också 
Storfors för att starta nya företag.

Turismen har ökat och många besökare återkommer - år efter år. 
En del av dem väljer också att stanna kvar för gott  - inte minst på 
grund av den vänlighet och omtanke de möts av.

Framtidsbild - Vision 2030
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Här finns goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. 
Närheten till naturen, med Bergslagskanalen som en stor tillgång, 
lockar till inflyttning. Vandringsleder, cykelleder och fina rastplatser 
bjuder in till ett aktivt friluftsliv för invånare i alla åldrar - och vi hjälps 
åt att vårda och underhålla de anläggningar som finns. 
Åtgärder som främjar en god folkhälsa och en aktiv livsstil prioriteras.

Många familjer väljer att bo i Storfors tack vare kulturlivet där krea-
tivitet och mångfald är honnörsord. Andra lockas av den aktiva fritid 
som de många välmående föreningarna kan erbjuda, med allt från 
golf och kampsport till bollsport, ridning och dans. Det är populärt 
att vara ledare och den brist på ideellt engagemang som kan finnas på 
andra platser, märks inte här. 

De många mötesplatserna i kommunen; Kulturhuset, Seniorernas 
Hus, Sporthallen, fritidsgårdarna, kyrkorna och gymmet har utveck-
lats och fått sällskap av fler träffpunkter. Därför är det lätt att skapa 
nya sociala kontakter och hitta gemenskap.

Fibernätet är utbyggt och underlättar både för en meningsfull fritid 
och för dem som kan lägga hela eller delar av sin arbetstid i hemmet.

Fritiden i Storfors

Framtidens Storfors 2030 Framtidens Storfors 2030
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2030 finns det ett brett utbud av hus och lägenheter i sjönära lägen. 
Samhället är välskött och här är det lätt att hitta prisvärt boende. 
Många väljer att bo här för att få tryggheten och närheten till naturen. 
De äldre flyttar in i seniorboenden och det finns många barnfamiljer 
som vill köpa deras villor. 

Storfors har fortfarande Sveriges bästa skolor - både i tätorten och  
i Kyrksten där den nya skolan har fått ännu fler familjer att flytta in 
i samhället.

Engagemang är något som det finns gott om i hela kommunen. 
Ett livligt kultur- och idrottsliv lockar människor i alla åldrar. I de 
mindre samhällena Lungsund och Bjurtjärn erbjuder hembygdsfören-
ingar, byalag och kyrkor viktiga mötesplatser. 
Med hjälp av goda kommunikationer är det enkelt att delta i aktivite-
ter på olika ställen.

Dialogen med kommunens tjänstemän och styrande politiker upplevs 
som både nära och enkel - inte minst tack vare alla de digitala och 
interaktiva hjälpmedel som används. Detta skapar engagemang!

Att bo i Storfors

Framtidens Storfors 2030 Framtidens Storfors 2030
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2030 väljer allt fler att starta sitt företag just i Storfors tack vare det 
goda näringslivsklimatet och det positiva samarbetsklimat som finns 
mellan både små och större företag. I Storfors hjälps man åt och det 
ryktet har spridit sig vida omkring. Här är det inte särskilt byråkra-
tiskt, utan nära till beslutsfattare och lätt att få personliga kontakter. 

Tillgången till bra infrastruktur med fibernät, lokaler och tomtmark 
är viktiga faktorer för den etablering som sker. Läget längs riksväg 26, 
de goda kommunikationerna och närheten till små och större städer 
är ofta avgörande. Många företagare väljer också att bosätta sig här.

I Storfors är ryggdunkar vanligt förekommande när det går bra för 
våra företag. De som bor i Storfors visar sin stolthet över kommunen 
och näringslivet i många olika sammanhang.

Skolan, förskolan och äldreomsorgen är moderna och populära arbets-
platser där personalen alltid har eleven och kunden i fokus. 
Här är personalomsättningen mycket låg och trivselfaktorn hög.

De invånare som inte har sitt arbete på orten pendlar enkelt till nära-
liggande städer och många kan, tack vare digitaliseringen, också jobba 
hemifrån helt eller delvis.

Verka & jobba i Storfors

Framtidens Storfors 2030 Framtidens Storfors 2030
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Den främsta anledningen till att besökarna så gärna väljer Storfors är 
närheten till sjöar och vattenleder.

Tack vare samarbete mellan olika entreprenörer och utbyggda vand-
ringsleder finns det gott om aktiviteter för både stora och små. 
Området kring Bjurbäckens slussar har utvecklats stort som turistmål.

Det finns flera mysiga ställen att bo på och för den som vill vandra 
eller paddla kan flera dagar spenderas ute på tur. Restauranger och 
boendeanläggningar har vuxit fram i takt med att besöksantalet har 
ökat. Flera entreprenörer har utökat sina verksamheter med boende, 
uthyrning och mat och det finns många fina ställplatser för husbilar.

I Storfors är det lätt att känna historiens vingslag. Både ute i naturen, 
där äldre lämningar och digital guidning finns på flera ställen, och i 
välbevarade byggnader som exempelvis Spruthuset.

Det varma välkomnandet, hjälpsamheten och vänligheten är något 
som lever kvar länge hos besökaren - och får honom eller henne att 
längta tillbaka. Allt fler återkommer år efter år.

Besöka & längta till Storfors

Framtidens Storfors 2030 Framtidens Storfors 2030
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VARUMÄRKET VARUMÄRKET

Vad är egentligen ett varumärke? Enkelt kan man säga att det är en 
upplevelse av exempelvis en plats, ett företag, ett föremål eller en 
företeelse. Ett platsvarumärke är den upplevelse av vår plats som vi 
vill förmedla till andra och den känsla de tar med sig hem.

Ett varumärke måste alltid ”hålla vad det lovar”. En falskt positiv bild, 
som gör besökaren besviken, är värre än ingen bild alls. 

Ett varumärke handlar mest om vilka känslor det väcker. Vilka inre 
bilder får besökaren när hen tänker på Storfors? Vilka rykten har hen 
hört och vad är känslan som följer med hem?

Vi hoppas att närhet, trygghet, gemenskap är några av de ord som 
snurrar i huvudet. Kanske minns besökaren också den där genuina 
stoltheten över platsen som många Storforsbor visat i både ord och 
handling.

Varumärket Storfors
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Brukar du berätta för andra om något du är stolt över i Storfors?
Det kan vara en av alla de viktiga saker som formar framtidens Stor-
fors till en ort där många vill bo och arbeta, en ort man vill besöka 
och komma tillbaka till.

De människor som idag bor och verkar här är mycket viktiga för hur 
varumärket Storfors ska uppfattas 2030.

Att skryta och lyfta fram det som är bra skapar en positiv känsla i hela 
kommunen. Samtidigt måste vi hjälpas åt att förändra saker som ännu 
inte är lika positiva. 
Tillsammans kan vi få det att hända!

Att hålla tätorterna rena och snygga, att göra det lilla extra för någon 
annan eller att säga hej med värme till en främling ger en attraktiv 
bild av vår plats. Att engagera sig ideellt i någon förening ger kraft och 
energi till hela samhället.

Var med och skapa Storfors framtid!
Du är varmt välkommen med på resan.

Stolthet stärker varumärket

VARUMÄRKET VARUMÄRKET
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Storfors kommun
Box 1001, 688 29 Storfors
Besöksadress: Djupadalsgatan 20
Tel 0550-651 00
storfors.kommun@storfors.se

STORTRIVS i STORFORS


