Boendestrategi
- Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Vad innebär vår boendestrategi?
Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt
att leva i med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Visionen är ett resultat av ett brett deltagande av
cirka sextio personer med näringsliv, föreningsliv, ungdomar, politiker och kommunala tjänstemän
representerade.
Som en följd av satsningen med en gemensam vision påbörjades ett arbete som syftade till att få fram
en plan för hur Tibro ska kunna utvecklas som bostadsort fram till år 2017. Tre idé- och arbetsmöten
med intresserade Tibrobor arrangerades. Med idéerna som framkom vid dessa möten som grund har
en boendestrategi tagits fram i samverkan med företaget Kairos Future.
Boendestrategin ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla offentliga platser,
bostadsområden och alla de verksamheter som kan bidra till att Tibro uppfattas som en attraktiv
kommun att bo i.
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År 2017 bor och arbetar människor från hela världen i Tibro. Det sjuder av
liv och rörelse i vår vackra stad. Vardagslivet är enkelt och människorna trivs.
Här finns alltid något att göra.
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Det goda livet i Tibro

Boplats som lockar och inspirerar

Trivsamma platser för boende & möten
2017 är Tibro en ort med en spännande mix av boendealternativ och inbjudande och trevliga platser som lockar till
gemenskap och möten av alla de slag. Målet är att både Tibrobor och besökare ska trivas och utvecklas på orten.

Mötesplats för olika intressen
År 2017 finns det goda förutsättningar för att utöva idrott på både elit- och
motionsnivå i Tibro. Det finns trevliga platser för samvaro och goda möjligheter
att få sig en bit mat och dryck. Inrediahuset har utvecklats till en mötesplats som
sticker ut; en kreativ mötesplats för Tibrobor, närings- och föreningsliv och till ett
besökscentrum som presenterar allt som Tibro har att erbjuda.

Trygghet för ett aktivt liv i världen
Tibro har den lilla stadens alla fördelar med närhet, trygghet och enkelhet.
Här kan du bo och samtidigt ha världen som arbetsplats. I Tibro finns alltid
plats för världsmedborgaren, det är en trygg hemvist för människor från
världens alla hörn. Mångfald och olikheter uppmuntras.

Boplats som lockar och inspirerar
I Tibro finns det boendealternativ för allas behov, till ett rimligt pris.
I hjärtat av Tibro finns vår vackra stadsmiljö som vi är stolta över.
Här finns natursköna boendemiljöer. Barnen trivs och utvecklas tillsammans
med sina föräldrar. De satsningar som genomförs för att utveckla boendemiljöerna och servicen på orten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
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En inspirerande boplats för alla!
I Vision Tibro 2017 fastslås att vi tillsammans ska bygga ett samhälle att längta till, en
inspirerande boplats för alla Tibrobor. Vardagslivet ska stå för omtanke och generositet
som ger trygghet för ett aktivt liv i världen – och här ska skapas mötesplatser för
olika intressen. I Tibro ska det finnas miljöer och mötesplatser som sticker ut!

Tid att agera!
Arbetsgruppen som tagit fram boendestrategin är överens om att följande insatser bör prioriteras:
– Förstärk det trygga och enkla Tibro.
– Utveckla boende för individuella behov och drömmar.
– Skapa attraktiva platser för målmedveten idrott,
lustfylld rörelse och kreativa möten.
– Samla och stärk kulturen.

– ”Krydda” det offentliga rummet, d v s skapa
inbjudande och uppseendeväckande offentliga miljöer.
– Exponera Tibro – synliggöra ortens kvaliteter – med
hjälp av PR och marknadsföring.
– Locka och ta hand om besökare.
– Snabba upp förbindelserna med omvärlden.
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År 2017 finns det goda förutsättningar för att
utöva idrott på både elit- och motionsnivå i Tibro.
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I denna broschyr presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet
Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till,
men de kräver också delaktighet och samarbete från alla aktörer
i samhället. Tillsammans kan vi skapa ett Tibro att längta till.

