Nytt ärende Bilden av Hylte!
Falkenbergs kommun har strategiskt och lyckosamt lanserat sin bild av att leva sitt liv i
Falkenbergs inland under parollen Lev din dröm FBG. Karin Torstensson, en av
initiativtagarna och landsbygdsutvecklare i Falkenberg besökte Broa Över och berättade om
deras arbete.
På hemsidan: levdindromfbg.se skriver hon och kollegan Jennifer Erlandsson:
Det visade sig snabbt att det finns många som lever sin dröm på Falkenbergs
landsbygd. Företagare som spontant eller genom långsiktig planering byggt sitt
företag på en oväntad plats. --- Kort sagt så tyckte alla vi pratade med att de bor på
den bästa platsen och lever sina drömmar genom sin livsplats och verksamhet. Vi var
alla överens om en sak - Falkenberg kan försörja fler företagsdrömmar! Och att VI
som bor och verkar på landsbygden är de bästa ambassadörerna för vår plats.
Tillsammans kan vi skapa världens bästa plats att bo och verka på.
Vi har det mesta men vi behöver bli fler för att vi ska kunna utveckla kommunal och
kommersiell service på landsbygden. Genom att lyfta befintliga entreprenörer och
inspirera för att få fler att våga.
Med passion och glädje får vi arbeta tillsammans med driftiga entreprenörer som
visar att allt är möjligt. Tillsammans får vi landsbygden att bli en självklar plats för
att förverkliga drömmar!
Deltagarna i Hyltes Broa Över; engagerade företagare, föreningsmänniskor, tjänstepersoner
imponerades och inspirerades av Falkenbergs initiativ och lyfte att så här har vi ju det också –
i Hylte! Vi behöver berätta för fler och få hjälp att berätta om hur vi lever våra drömmar.
Jag yrkar att
ett förslag tas fram på hur Hylte kommun kan arbeta med Bilden av Hylte/Lev din Dröm HY
tas fram och kostnadsberäknas. Denna satsning skulle kunna samordnas av
näringslivsutvecklare, turismutvecklare och informatör. Satsningen ska stimulera fler att vilja
och våga leva sina drömmar i Hylte! Vinsten för Hylte är att fler hjälper till att utveckla
kommunal och kommersiell service på landsbygden.
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