I den här broschyren 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. Från kommun- och företagsnivå till individnivå.
Tillsammans kan vi skapa ett samhälle att längta till.

adressfot och kontaktuppgifter, telefonnummer och fax, hemsida och e-postadress, adressfot och kontaktuppgifter, telefonnummer och fax, hemsida och e-postadress, adressfot och kontaktuppgifter, telefonnummer och fax, hemsida.
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FÖR OSS SJÄLVA

FÖR VÄRLDEN

– Boplats som lockar och inspirerar

– Inredning för varje kunds behov och drömmar

– Mötesplats för allas intressen

– Kunskap och design i fokus

– Trygghet för ett aktivt liv i världen

– Logistik som fungerar hela vägen fram

Vad är vår vision?
Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt
att leva i med ett konkurrenskraftigt näringsliv i en föränderlig värld. Visionen bygger på Tibros
nuvarande tillgångar och hur de kan utvecklas och ger en bild av ett samhälle att längta till och
kämpa för att uppnå.
Visionen är ett resultat av en process med ett brett deltagande av cirka sextio personer med näringsliv,
föreningsliv, ungdomar, politiker och kommunala tjänstemän representerade. I processen identifierades framtida förändringar i omvärlden och sattes i relation till Tibros unika tillgångar. I ljuset av
detta skapades önskvärda framtidsbilder som grund för visionen. En mindre analysgrupp arbetade
sedan med att finslipa och analysera breddgruppens arbete.
I en kommun handlar utveckling i hög grad om samarbete och delaktighet är en viktig framgångsfaktor. Det sätt på vilket visionen togs fram förenade den stora gruppens fördel med verklighetsförankrad
kunskap och idérikedom med den lilla gruppens förmåga att analysera och sammanfatta.
Vision Tibro 2017 som togs fram i samarbete med Kairos Future och antogs av kommunfullmäktige XX-XX-XX är styrande
för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.
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Boplats som lockar och inspirerar
Barnen trivs och utvecklas. Det gör också deras föräldrar.
Vi är stolta och berättar gärna om vårt vackra Tibro.

För oss själva!
Vi bygger ett samhälle att längta till, en inspirerande boplats för alla Tibrobor. Vardagslivet i
Tibro står för omtanke och generositet som ger trygghet för ett aktivt liv i världen. Här skapas
mötesplatser för allas olika intressen.
”FINNS DET NÅGRA TOMTER KVAR?”
Barnskratt hörs från sandlådan. Det är höstterminens första skoldag och det nya bostadsområdet kommer snart att sjuda av liv efter skoldagens slut. Ikväll ska det grillas på innergården,
det brukar varma sensommarkvällar locka till.
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Mötesplats för allas intressen
Ung eller gammal. Saker händer, pulsen finns.
Föreningar och stadsliv lockar, liksom lugn och ro i parken.

”VI SES VID KVARNEN PÅ EN FIKA”
Vid gamla bron träffas Tibroborna för att fika i vårsolen. Inne på Café Kvarnen doftar det av nybakta bullar och nybryggt kaffe. Där visar en känd konstnär sina senaste alster, färggranna
akvareller samsas med kaffedoften. Vid Tidans strand samlas några nyfikna svanar och ett avlägset hamrande hörs från byggandet vid friluftscenen.
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Trygghet för ett aktivt liv i världen
Världsmedborgaren hittar alltid hem till Tibro.
Vardagslivet är enkelt och kryddat med omtanke och generositet.

BORTA BRA MEN HEMMA BÄST
Hej Mamma och Pappa! Studierna går bra och jag har sett många intressanta platser men jag längtar efter er och Tibro
– hemma är allt så enkelt, rent och nära till allt. Snart är utbildningen slut och då kommer jag hem, vi ses snart. Kram Anna.
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Inredning för varje kunds behov och drömmar
Tibro tar möbeltraditionen till nya höjder. Vi skapar rum med funktion och känsla.
Nyskapande, både i och utanför hemmet.

För världen
Företagandet bygger på den möbeltradition och anda som finns på orten och i regionen. Med kunskap
och design i fokus skapar Tibro inredning för varje kunds behov och drömmar. Tibro är en nyskapande
plats där formgivare skapar rum med känsla. Med världsledande logistiklösningar står Tibros breda
näringsliv rustat för den globala handeln.
INREDIA – SVERIGES NYA DESIGNSLOTT
Tibro är en ledande aktör på den internationella inredningsscenen. Invigningen på Inredia är en dundrande succé – ett pressteam från CNN har dykt upp för att intervjua kända designers.
Engelska, italienska och japanska blandas med svenska och speglar den internationella känslan i Tibro.
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Kunskap och design i fokus
En soffa är inte bara en soffa! Tingen omkring oss berättar vem vi vill vara.
Varumärken med rätt laddning ökar värdet på marknaden.

TIBRO FORMAR FRAMTIDENS FORMGIVARE
Det är examensdag på Designakademien och glädjen blandas med spänningen som ligger i luften. Elevutställningen – Möbler som identitetsskapare – väcker mycket uppmärksamhet
från press och media, och ungdomarna sjunger om den ljusnande framtid. Skulpturen på skolgården visar just vad studenterna känner idag – att de har hela världen i sin hand.
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Logistik som fungerar hela vägen fram
Logistik är mer än bara transport. Allt ska fungera snabbt, billigt och tryggt.
Tibro kan logistik för den globala handeln.

TIBROFÖRETAG LEVERERAR GLOBALT
Motorerna dundrar igång och snart är planet på väg över Atlanten med den senaste leveransen. Tibroföretagen är framstående i att länka design, produktion och transport över hela världen.
Studiebesöken duggar tätt och idag är ett världsledande inredningsföretag från Småland på besök för att lära sig mer om framgångsrik logistik.
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