Idésamtal om hållbar utveckling i Destination Järvsö
Dokumentation av idésamtal
Rovdjurscentrum tisdag 13 september 2016

Tema:

Hur kan vi tillsammans göra Järvsö till
en mer hållbar destination?
Samtalet strukturerades med hjälp av OPERA-metoden, som utvecklats av
konsultföretaget Innotiimi.
Det består av fem huvudsakliga faser:
- Omedelbara egna tankar kring dagens temafråga
- Parsamtal, där de egna tankarna delas med en annan person
- Exponering, där förslagen sätts upp på väggen och förklaras av varje
grupp
- Rangordning, där varje grupp prioriterar bland de exponerade förslagen
- Arrangerande, där förslagen arrangeras tematiskt för större tydlighet
Processledare: Roland Hamlin
Seminariet inleddes med föreläsning av Anders Persson,
Söderhamn
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Hur kan vi tillsammans göra Järvsö till
en mer hållbar destination?
Lokalt riskkapital

Hållbarhetscentrum

för lokalt hållbart arbete XXXX

XXXX

Hållbar infrastruktur
Skapa samverkan mellan
producent och konsument,
så att konsumenten
planerar sitt behov i tid för
produktion XXXXXX
Bygga samordning för
lokalproducerad mat
- Försäljning
- Distribution
X
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Samordna inköp av
avfallshantering XXXXX

Underlätta för tågburna resenärer
XX

Få till fungerande sophantering
XXX

Koordinera transporter
- Varutransporter
- Gäster

Destinationsperspektiv
- Tåg
- Cykel
- Transport intern
- Energi
- Avfall
X

X

Hur kan vi tillsammans göra Järvsö till
en mer hållbar destination?
Process
Involvera och inspireras av andra
ex Eskilstuna kommun, konstnärer,
andra kulturer i destinationsutvecklingsprocessen
XXX

Tydliga mål med delmål
- Certifiering
XX

Delaktighet genom
kunskapsspridning
- Kurser
- Workshops
- Järvsö hållbarhetsforum

Processmetod (företagsmässigt)
- Nuläge
- Önskat läge
- Hur lösa konkret
- Lyssna på kunskap och andras
inspirerande lösningar X

Skapa delaktighet med
ortsbefolkningen
X

Stötta varandra i
destinationen i att våga
tänka nytt och våga prova
X
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XX

Förbättra energioptimering i allt från
hushålls-förbrukning till uppvärmning,
smarta hus, energioptimera liftar och
snösystem X
Lösa avgränsning och ägarskap
- Vad ska prioriteras?
- Vems perspektiv?
- Vem driver processen på kort sikt
(DJAB) och på lång? X

Kommunikation och
marknadsföring XX
Lyfta restauranger som
anstränger sig att jobba
med lokala produkter
XXXXX

Göra avtryck ”start”:
”Jag handlar lokalt för jag vet
att det gör skillnad”
Hållbart Järvsö
Orten blir bättre än besökarna
XX

Övriga förslag
-

Involvera Hållbarhetsforums
strategier i
destinationsutvecklingsprocessen

-

Lokala tjänster inom såväl tvätteri
som distribution av lokala
produkter till restauranger och
butiker

-

Vi vill att transporterna
samordnas för såväl äldre,
turister och näringsidkare. Det
skall vara nära att nå och att nås.

-

Fungerande och tillgänglig
sophantering. För boende och
besökare. Tygkassar i st f
plastkassar

-

Synliggöra och göra mer av det vi
gör bra idag, typ ”bytardagar”,
”hyrsystem”, ”Ät lokalt här”

