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Inledning
Detta dokument är en summering av Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet
var att engagera medborgare i Orust kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på vad som gör
Orust kommun till en fantastisk plats att bo och verka på om 15 år. Förslagen och idéerna kommer bli en del av
underlaget till den uppdaterade vision för Orust kommun som håller på att arbetas fram. Ansvaret för arbetet
med den nya visionen ligger hos kommunens visionsgrupp som består av representanter från samtliga politiska
partier i Orust kommun.
Deltog som spelare gjorde ett 20-tal boende i Orust kommun. Förutom spelarna deltog ett 15-tal tjänstemän
som sakkunniga, inspiratör eller observatörer. De sakkunniga var tjänstepersoner från kommunen, inspiratören
var kommunutvecklare och observatörerna var inbjudna lokalpolitiker från visionsgruppen.
Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, en visuell
överblick av de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, de globala och lokala utmaningar som låg till grund
för idéerna, samt länkar, schemat och en deltagarlista.
Jag vill tacka alla som varit med och bidragit och gjort detta spel möjligt. Det har varit ett nöje att få ta del av
de utmaningar, kreativa idéer och förslag som fått utlopp under processens gång. Jag hoppas att de kan
fungera som ett avstamp inför nästa steg i arbetet med att utveckla Orust och peka ut en riktning för
kommunen.
Jag vill särskilt tacka Aili Larsson min kontakt med kommunen som hållit kursen trots alvarlig sjukdom samt Kia
Nordqvist de förtroendevaldas representant som tagit många bra bilder under spelet av vilka jag kunnat
använda en handfull i denna summering.

Stockholm den 14 oktober 2015

Andreas Sidkvist, spelledare Future City Game Sverige
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Future City Game, så funkar det
Syftet med spelet
Future City Game är en kreativ idéverkstad utformad som ett spel och
har tagits fram av British Council för att hitta lösningar på utmaningar i
ett område. Spelet har spelats över 200 gånger i 70 städer i femton
länder i Europa. I Sverige har ett tiotal spel genomförts.
Syftet med Future City Games är att aktörer från olika sektorer, som har
ett intresse av ett område ska utvecklas, tillsammans ska kunna ta fram
idéer och utveckla konkreta förslag som förbättrar området.

Om processen
Future City Game är ett så kallat seriöst spel där deltagarna lotsas igenom tre
stadier och 10 steg för att komma fram till innovativa lösningar på utmaningar
som området står inför.
Utmaningarna kan vara sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga.
Lösningarna kan vara alltifrån tjänster, produkter, upplevelser till byggnader.
Arrangörer och värdar för spelet kan vara en kommun, en myndighet, en
organisation, ett bostadsbolag eller någon annan aktör som har ett intresse av att
utveckla ett område.
Future City Game börjar med att de 20-talet inbjudna spelarna
delas in i fyra lag. Lagen får sedan under två dagar "tävla" om att
ta fram det bästa förslaget som kan göra området för spelet mer
attraktivt och förbättra livskvalitén för människorna där. En
spelledare leder lagen genom tre stadier och tio steg som går ut
på att låta spelarna visionera, idégenerera och slutligen
presentera sina förslag.
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Spelet om Orust, så här gick det till

Hur ska Orust kommun utvecklas i framtiden?

Vilka områden bör det satsas mer på?

Ett 20-tal Orustbor delades in i grupper. Sedan fick de under två dagar utveckla sina idéer till förslag.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Till hjälp fanns sakkunniga från kommunen.
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Spelet om Orust – Vinnande förslagen
Under denna rubrik presenteras de fem förslag som utvecklades av de fem lagen under spelet. Förslagen
utvecklades utifrån de idéer som genererades fram tidigare under processen. För att få tydliga förslag så
ombads spelarna att besvara frågorna, vad, varför, hur, vem, samt beskriva en vanlig dag när idén är
genomförd. Alltså vad deras förslag går ut på, varför förslaget är viktig och vilka lokala utmaningar som det
löser, hur det ska genomföras, och vem/vilka som gynnas av förslaget..
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Ett regionalt cykelnät - navet i utvecklingen av Orust med eko-profil
Gula lagets bidrag. Ida-Maja Hassellöv, Svanesund, Jessica Bergman, Svansesund, Kent Kihl, Svanesund, Linda
Emerfält, Henån, Åke Knutsson, Ellös
”Cykelferie Sjaelland 20130729_001” by News Oresund used under CC BY 2.0

Varför är förslaget viktigt?
o Skapar säkra, hållbara kommunikationsmöjligheter över hela Orust
o För att locka barnfamiljer och permanentboende samt turister
o För att få bättre ekonomi, folkhälsa, miljö, tillgänglighet till hela Orust och angränsande orter

Hur ska förslaget genomföras?
Med ett vidsynt och öppet arbetssätt där alla berörda parter är involverade från planering, upphandling,
projektstart och genomförande säkerställs resurseffektivitet
Future City Game Orust i samarbete med
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Fotograf Kia Nordqvist

	
  

Vad går förslaget ut på?
•

En ny modell, Orustmodellen, tillämpas i en satsning på en
miljövänlig infrastruktur i form av ett cykelnät runt hela ön

•

Modellen bygger på samordning av olika samhällsbehov, såsom
nedgrävning av fiberkabel, avlopp, vatten, el, byggandet av
bostäder osv.

•

Den främjar omställning till ett hållbart samhälle med förbättrad folkhälsa och näringslivsutveckling som
resultat

Vem/vilka gynnas av förslaget?
•

Barn & ungdomar

•

Pendlare/inpendlare

•

Pensionärer

•

Föräldrar

•

Turister

•

Besökare

•

Näringsidkare

G ULA LAGET IN A CTION

Inpendlaren Andersson, bosatt i Göteborg tar sig med cykel från
tågstationen i Stenungsund, där han haft cykeln med på tågets
cykelvagn, till Kolhättan/Svanesund. När han trampar backen upp mot
Plan- & byggkontoret i centrala Svanesund möts han av andra
cykelpendlare och barn på cykel på väg till skolan.
Efter skolan ska barnen snabbt & säkert trampa vägen om actionparken i Varekil. Andersson gläder sig när han
tänker på artikeln har läste på tåget, om att folkhälsan på Orust förbättrats markant de senaste åren.
Future City Game Orust i samarbete med
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En dag i framtiden när idén blivit verklighet

	
  

Fotograf Kia Nordqvist

Invånarna på Orust
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En viktig förklaring tros vara det framgångsrika arbetet med Orustmodellen och den nya cykelleden. Tillgången
på säkra cykelleder på ön har ökat aktivitetsnivån och minskat sjukfrånvaron enligt artikeln.
Licens: CC0 1.0 Public Domain

I en annan del av cykelnätet har en grupp tyska turister påbörjat
sin dagstur på cykel från Slussens Pensionat till Nösunds
värdshus, där de planerar att äta lunch och paddla havskajak på
eftermiddagen.
De har själva bokat sin resa via den interaktiva karta som Orust
kommun tillhandahåller på sin hemsida (den sida som toppar
Västsvenska Turistrådets lista över mest klickade sidor). Längs
vägen kommer de att besöka Orust Saluhall för lokalproducerad
mat, i E-matcentrum på Orust.
Detta har blivit ett av de mest välbesökta utflyktsmålen sedan kommunen underlättade för näringsidkare att
producera och sälja sina egna produkter.

Ett regionalt cykelnät på Orust, vad innebär det?
Orust bygger ett nytt cykelnät som samordnas med
andra satsningar i kommunen

•

Det finns en cykelpool med elcyklar och vanliga
cyklar

•

Detta främjar pendlingen mellan orterna på ön men
också till angränsande kommuner

•

Främjar folkhälsan!

•

Minskar utsläppen av fossila bränslen

•

Främjar näringsliv och besök

Licens: CC0 1.0 Public Domain

•

C YKELN BINDER IHOP O RUST KOMMUN

Förslag slogan
Ø

Med Orustmodellen och vårt nya cykelnät växlar vi upp för hälsa och miljö i vardag och helg för både
pendlare och turister

Ø

Vi trampar på för tillgänglighet och kommunikationer på vår gröna ö

Ø

Du kan ta dig runt ön på hjul – vad kul!

Ø

Orust – den gröna sköna miljÖN.
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Kraftsamling - gör Orust till en modellkommun i lokal demokrati
Orangea laget: Lena Kjellman, Flatön, Holger Formgren, Hälleviksstrand, Agneta Bergenheim, Henån, Thomas
Westlund, Henån, Kristina Larsson, Mollösund

o Nya utmaningar kräver nya verktyg
o Vi behöver lyfta kommunen
o Medborgarnas förtroende för politiken är lågt = högst andel blankröster i landet.
o Medborgarnas förtroende för tjänstemän/kommunen, är lågt (SCB medborgarundersökning 2011)
o Kommunen har ett väldigt dåligt läge ekonomiskt
o Med de lokala utvecklingsgrupperna verkställs intentionerna i kommunens översiktsplan
o Med vårt förslag skapas transparens och engagemang
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Hur ska idén genomföras?
(Vilka resurser behövs?)
•

Fler behöver bli medvetna om vikten av en levande dialog mellan kommun och medborgare

•

Bildandet och byggandet av lokala nätverk/utvecklingsgrupper sker i en särskild process.

•

Det behövs engagemang! En person i kommunhuset är ansvarig för en levande
kommunikation med de lokala utvecklingsgrupperna.

Vad går förslaget ut på?
1.

Det bildas lokala nätverk/utvecklingsgrupper (t ex bygderåd) som får ett verkligt inflytande i
kommunens beslutsprocesser

2.

Orust ska satsa på att bli ett föredöme och modellkommun när det gäller demokratiskt förankrade och
genomförda beslut

3.

Utvecklingsgrupperna verkställer politiskt tagna beslut för att skapa en fungerande medborgardialog

En dag i framtiden när idén blivit verklighet
ü

Nöjda kommuninvånare som känner sig delaktiga

ü

Det är enkelt att bo och verka i Orust kommun. Vi känner stolthet över att bo här.

ü

Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik och kretslopp som fungerar.

ü

Vi har fått nya invånare från andra länder och ett rikt kulturliv har de fört med sig.

ü

Ekonomin är i balans

Orust – Kustkommunen för kraftsamling av
kompetens, kunskap och kreativitet

O RANGEA LAGET KONKRETISERAR SINA IDÉER
Future City Game Orust i samarbete med
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En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst
Blå laget: Ann-Sofie Bernhardsson, Mollösund, Ludwig Gunnarsson, Flatön, Sandeep Shubhanand, Svanesund,
Thomas Ivarsson, Henån

o Ökad Samverkan, Påverkan och Delaktighet.
o Ökad tillgång till anpassad info för alla.
o Ökad sysselsättning
o Gör det lättare att integreras i samhället
o Resultat redovisas för en ökad medvetenhet och sammanhållning i kommunen.
o Fungerar som marknadsföring av Orust både internt och externt
o Lockar fler att flytta till Orust
Future City Game Orust i samarbete med

	
  
	
  

”Boat window” by Andrei! used under CC BY-SA 2.0
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Bakgrund och vision
Diagrammen visar hur vi upplever Orust idag och vilka områden Orust behöver satsa mer på framöver.

Orust&i&framtiden

Orust&idag

Ekonomi
Kultur
Miljö
Samhälle

Ekonomi
Kultur
Miljö
Samhälle

Hur ska idén genomföras?
(Vilka resurser behövs?)
à Kan skapas direkt
à Utvecklas succesivt i förhållande till behov.

Vad innebär förslaget?
En digital mötesplats för alla skaps där du kan uppleva, lära, påverka och samverka. Portalen är en levande
informationskälla där du kan:
ü

O-rösta

ü

Följa en Framgång-o-meter

ü

Se live feeds från olika sammanhang

ü

Kommunikationsmöjligheter

Future City Game Orust i samarbete med
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Vem/vilka gynnas av förslaget?
•

Boende

•

Företagare

•

Besökare/Turister

•

Asylsökande

•

Människor i alla åldrar

En dag i framtiden när idén blivit verklighet
Virtuella Orust i verkligheten 2030.
Vi är en del av Orust som är del av oss

Slogan
Orust - Den sköna gröna ön i väst
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Orust den aktiva ön året runt
Röda laget: Elisabeth Hedenbergh, Henån, Dennis Svensson, Varekil, Helena Borgström, Henån, Oliver Syrén,
Svanesund

o Orust har en unik natur/miljö och möjlighet till aktiviteter som idag inte nyttjas till fullo och inte är
tillräckligt känt bland besökare såväl som bland boende.
o Boende på Orust har en dålig folkhälsa -hög andel barn och vuxna med övervikt och fetma
o Vi har en åldrande befolkning och ett flyttmönster där yngre lämnar Orust och äldre 35-65 år flyttar in

Future City Game Orust i samarbete med

	
  
	
  

”Paddeltur utanför Hälleviksstrand” Fotograf Elisabet Hedenbergh Multi Event Sweden
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Vad går förslaget ut på?
•

Att fler ska BO, BESÖKA OCH VERKA på Orust

•

Locka en yngre målgrupp (barnfamiljer) samt företag till Orust

•

Höja livskvaliteten

Hur ska idén genomföras?
à Knyta ihop, utveckla och marknadsföra områden och möjlighet till aktivitet, rörelse och upplevelser på
Orust.
à Ta tillvara lokala aktörers kompetens och uppmuntra till samverkan
à Marknadsföra Orust via Orust-appen

Vem/vilka gynnas av förslaget?
ü

Barnfamiljer

ü

Företagare som tillhandahåller tjänster eller produkter för en aktiv livsstil

ü

Kommunen som får minskade kostnader när hälsan hos invånarna förbättras

Future City Game Orust i samarbete med
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SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL
Vandring

•

Nya vandringar -Förbind och märk upp fornlämningarna
(Eu bidrag?) å leder i skolan både som motion och
utbildning i historia

•

Starta och marknadsför vandringar och löp-lopp så som
Orust Tvärs

•

”Pilgrimsloppet” ett ultralopp från kyrka till kyrka

•

Se över skyltarna…

”Krabbfiske” Fotograf Anneli Fredriksson

Kulturstigen 4 km bitvis handikappsanpassat

”Klippor” Fotograf Anneli Fredriksson

•

”Kuststigen” Fotograf Anneli Fredriksson

Pilgrimsleden – 8 mil

	
  

•

	
  

Kuststigen – 4 mil över Orust

	
  

•

Kulturhistoriska miljöer
•

Ta ett grepp om Orust -Beskriv och marknadsför olika delar
av Orust

•

Storehamn med gamla fiskesamhällen, berg och hav .
o

•

Bas: Hällevik Yacht Club som
företagcentrum/aktivitetsplats.

Kultehamn – en bild av Orust på 1800 talet

Havet
•

Hyr kajak, båt, jetski

•

Fiske, sälsafari, musselsafari

•

Skapa Snorklingsleder i samarbete med dykarskolan i
Svanesund

•

Orust Runt i kajak övernattning på Vallerön

•

Utveckla badplatser, t ex Hälleviksstrand nu när färjan
flyttats

•

Simlopp runt Lyr eller från ”ö till ö”

Future City Game Orust i samarbete med

	
  
	
  

ORU ST

Oktober 2015

Summering Spelet om Orust sid 18 av (28)

Event/rörelse/äventyr
Öppna varv

•

Öppna gårdar –djur, mat, produkter

•

Öppna föreningar – engagera ungdomar

•

Skapa äventyrsområde, aktivitetslada

•

Utegym

•

Bygg fler cykelbanor

•

Befintliga cykellopp - Orust runt, Svanesund tredagars

Kultur/musik
•

Slussen

•

Nösunds Värdshus

•

Konstrundan och utställningar

•

Kajutan

•

Kör och teater

•

Dans

•

Sceniskt projekt (”Spelet om Orust”)

•

Aktivitet och Replokal

Intressant och lockande natur/naturfenomen
•

Aktiv parkförvaltning

•

Inventera och tillgängliggöra

•

Marknadsföra unik natur, djurliv och flora

Boende och matställen
•

Vandrarhem, hotell, stugor, B&B, camping, restauranger och caféer

•

Fler möjligheter att hyra och bygga för åretruntboende

Future City Game Orust i samarbete med
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Orust-appen
Via en enkel överskådlig app skall man kunna nå:
Aktiviteter

•

Natur

•

Event

•

Kultur

•

Föreningar

•

Boende

•

Mat

Licens: CC0 1.0 Public Domain

•

Ingångar bör även finnas på andra hemsidor

Det aktiva Orust finns redan men det kan bli ännu bättre
Två exempel – Sara Olsson, proffscyklist från Henån satsar på OS, Jonna Borgström kom nyligen tvåa i
Europatouren i Jetski. Hon kör för Orust Jetskiklubb

Bo, besök och verka på Orust - den aktiva ön året runt

Future City Game Orust i samarbete med
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Orust webb-TV, bli ö-känd
Gröna laget: Jan-Erik Fernlöv, Myckleby, Kaj Willermark, Stilingsön, Rani Hassellöv, Svanesund, Ulla Hagman,
Henån

Varför är förslaget viktigt och relevant?
o Skapa en positiv vi-känsla på Orust
o Skapar delaktighet att få berätta sina egna och lyssna på andra lokala historier
o En viktig kanal för samhällsinformation
o Företagsinformation
o Föreningsinformation
o Knyta ihop Orusts olika delar, skapa en helhet
o Sprida idéer och engagemang

Future City Game Orust i samarbete med
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Hur ska idén genomföras?
(Vilka resurser behövs?)
•

En politiskt tillsatt styrgrupp

•

En ansvarig webbredaktör

•

En ideell förening som samlar eldsjälar

•

Finansieras till största del av kommunala medel

Vad ska Orust webb-TV innehålla?
•

Aktuell information
o

Anpassad efter intresse och behov

•

Kommuninformation
- Informera om detaljplaner och samhällsplanering
- Öka delaktigheten i demokratifrågor
- Få aktuell och viktig vägledning info vid t.ex. olyckor och evenemang
- Visning av bostäder och lägenheter mm

•

Referat från sportevenemang

Vem/vilka gynnas av förslaget?
•

Kommuninvånarna

•

Politikerna

•

Turisterna

•

Näringsidkarna

•

De flesta!

Future City Game i samarbete med 	
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En solig dag 2025 visas detta på Orust webb-TV
•

Aktuell info från räddningstjänsten

•

Barnens skolarbeten

•

Eventförslag på kvällsaktiviteter

Slogan
Orust webb-TV
av medborgare, för medborgare
Bli ö-känd!	
  

	
   AV GRÖNA LAGET PRIORITERAR BLAND SINA IDÉER
D ELAR
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Globala utmaningar
Detta är en visuell sammanställning av de globala utmaningar som spelarna fick i uppdrag att lista. De är
sorterade efter vilket perspektiv som de utgår ifrån. Samhälle, miljö, ekonomi eller kultur.
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Lokala utmaningar
Detta är en visuell sammanställning av de lokala utmaningar som spelarna fick i uppdrag att lista. De är
sorterade efter vilket perspektiv som de utgår ifrån. Samhälle, miljö, ekonomi eller kultur.
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Idéer
Detta är en visuell sammanställning av alla idéer som genererades för att lösa de utmaningar som
identifierades. Några av idéerna låg sedan till grund för de förslag som presenterades. Texten är större om
ordet eller meningen förekommit många gånger.
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Vill du veta mer?
Mer från spelet
Besök www.futurecitygame.se/Orust för mer information, fler bilder och videoklipp, alla lagens listade
utmaningar och idéer samlade i ett nedladdningsbart räkneark, plus lite annat smått och gott.

Kontakta oss
Andreas Sidkvist, spelledare Future City Game, andreas@futurecitygame.se, 070 756 63 03
Aili Larsson, projektledare Orust kommun, aili.larsson@orust.se, 073-232 36 12
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Bilagor
Schema, 11-12 september 2015

Dag 1: Visionering och Testning
	
  

09.00

15 min

09.15

15 min

Registrering i Orust kommunhus
Jan Eriksson, kommunchef Orust och Kerstin Gadde kommunstyrelsens ordf. hälsar
välkommen

Visionsdelen – Orust kommunhus
09.30

15 min

Reglerna under Future City Game

09.45

25 min

Steg 1: Globala utmaningar

10.10

15 min

Fikapaus

10.25

15 min

Steg 2 a: Lokala utmaningar – Ronny Svensson kommunutvecklare Orust pratar

10.45

40 min

Steg 2 b: Lokala utmaningar – Lagen listar utmaningar

11.30

30 min

Steg 3: Perspektiv på samhället

12.00

60 min

Lunch

13.00

60 min

Steg 4: Idéer

14.00

45 min

Steg 5: Prioritering av idéer

14.45

60 min

Steg 6: Presentation av framtida idéer

Testningsdelen – Orust kommunhus
15.45

15 min

Fikapaus

16.00

30 min

Steg 7: Förberedelser inför testning

16.30

10 min

Avrundning och avslutning av dag 1

16.40

Hemgång

	
  

Dag 2: Testning och Presentation
09.00

10 min

Ankomst, Fika

09.10

10 min

Välkommen och introduktion av nya observatörer

09.20

3h

Steg 8: Testning i verkligheten

12.00

60 min

Lunch

Presentationsdelen – Kulturhuset Kajutan
13.00

60 min

Steg 9 a: Förberedelse inför presentation av slutgiltiga idéer

14.00

60 min

Steg 9 b: Presentation av slutgiltiga idéer

15.00

15 min

Fikapaus

15.15

45 min

Steg 10: Omröstning

16.00

30 min

Utvärdering

16.30

Avslutande av Future City Game
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Deltagarlista
SPELARE

NR NAMN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ann-Sofie Bernhardsson
Ludvig Gunnarsson
Sandeep Shubhanand
Thomas Ivarsson
Jan-Erik Fernlöv
Kaj Willermark
Rani Hassellöv
Ulla Hagman
Ida-Maja Hassellöv
Jessica Bergman
Kent Kihl
Linda Emerfält
Åke Knutsson
Lena Kjellman
Holger Formgren
Agneta Bergenheim
Thomas Westlund
Kristina Larsson
Elisabeth Hedenbergh
Dennis Svensson

21

Helena Borgström

22

Oliver Syrén

BAKGRUND

LAG

E-POST

Mollösund, Föreningen
Flatön, ungdom
Svanesund, allmänhet
Henån
Myckleby
Stilingsön
Svanesund, ungdom
Henån, fritidsledare
Svanesund
Svanesund, företagare
Svanesund
Henån, nyinflyttad
Ellös
Flatön, föreningen Flatön
Hälleviksstrand
Henån, allmänhet
Henån, allmänhet
Mollösund, Föreningen
Henån, pendlar GBG
Varekil, Orust teaterförening
Henån/Gäddebräcka,
företagare
Svanesund, ungdom

Blå
Blå
Blå
Blå
Grön
Grön
Grön
Grön
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Röd
Röd

annsofie.be@telia.com
ludwig-gunnarsson@hotmail.com
sandeep.jha@vgregion.se
thomas.harodsgard@telia.com
janne.fernlof@telia.com
kaj.illermark@hotmail.com
rani.hassellov@gmail.com
ulla.hagman@orust.se
idamaja.hasselov@gmail.com
info@reklamtjanst.se
kent1@telia.com
oh_lo@hotmail.com
akekn@orustbo.com
lena.m.kjellman@gmail.com
holger.formgren@foco.se
jordemor@gmail.com
tid.och.tanke@hotmail.com
kl.mollosund@live.se
elisabethedenbergh@hotmail.com
dennissvensson@telia.com

Röd

helena@srab.nu

Röd

olisyrén@icloud.com

ÖVRIGA DELTAGARE

NAMN

YRKESTITEL

ROLL

E-POST

1
2
3
4
5
6

Andreas Sidkvist
Aili Larsson
Jan Eriksson
Kerstin Gadde
Ronny Svensson
Rickard Karlsson

Processledare
Folkhälsostrateg
Kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunutvecklare
Samhällsutveckling, arkitekt

Spelledare
Spelledarass.
Värd
Värd
Inspiratör
Sakkunnig

andreas@futurecitygame.se
aili.larsson@orust.se
jan.eriksson@orust.se
kerstin.gadde@orust.se
ronny.svensson@orust.se
rickard.karlsson@orust.se

7

Lena Tegenfeldt

Samhällsutveckling, förvalt.

Sakkunnig

lena.tegenfeldt@orust.se

8
9
10
11
12
13
14

Arne Hultgren
Lars Jakobsson
Malin Andersson
Ulrika Lundgren
Sven Pettersson
Anders Asklund
Henrik Lindh

Miljö, förvaltningschef
Kultur- bibliotekschef
Fritid föreningar, enhetschef
Vik. Ekonomichef
Näringslivsutvecklare
Omsorg och socialtjänst
Barnomsorg, lärande

Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig

arne.hultgren@orust.se
lars.jakobsson@orust.se
malin.andersson@orust.se
ulrika.lundgren@orust.se
sven.pettersson@orust.se
anders.asklund@orust.se
henrik.lindh@orust.se

15

Ted Lärnhem

Orust bostäder

Sakkunnig

tedlarnhem@orustbostader.se

16

Magnus Edenmyr

Säkerhetsstrateg

Sakkunnig

magnus.edenmyr@orust.se
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