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mission

Vi tar tillvara på möjligheter,
med omsorg om framtiden.
Vi:et betyder tillsammans – styrka genom samverkan.
Det är så vi når våra mål.

mission

Vi ser möjligheter, vi griper tillfällen, och vi är handlingskraftiga. Tillsammans skapar vi vår framtid här på den
plats som ligger oss alla varmast om hjärtat. Och vi gör
det utifrån en gemensam vision om ett Ljungskile med
bibehållen själ och ansvarsfull framtidstro. Det är så vi
kommer att bli bättre på att ta tillvara på det vi redan
har, och skapa ännu större möjligheter för morgondagen.

vision

Ljungskile - den blå & gröna,
sköna byn, där det är lätt att
leva och uppleva.
Mellan hav och fjäll, på armlängds avstånd från allt
och alla. Här finns tid och plats för kropp och själ.
Alla är välkomna – och alla är viktiga.

vision

Här, mitt emellan hav och fjäll – och blått och grönt - ligger
Ljungskile. Den här unika platsen har vi förmånen att förvalta
och utveckla. Vi är den lilla byn, men också mitt i världen.
Här finns influenser från olika kulturer och kommunikation
över kontinenter. Det bäddar för en varm och välkomnande
atmosfär som vi måste värna om. För den är en viktig del av
det Ljungskile vi är på väg emot.

personlighet

Varm och välkomnande.
Här samlas alla: de drivna och de snabba, de analytiska
och de försiktiga. Entreprenörer och glada flanörer.
Dom som varit här länge, och de som just kommit hit.

personlighet

I Ljungskile finns ett stort engagemang och driv. Vi är lika
öppna som vidsynta, och djupt övertygade om att 1 + 1
blir 3. Här skapas engagemang i ett av de mest föreningstäta områdena i hela landet. Och vi använder vårt driv,
tillsammans, för att växa och utvecklas. Det är det som
besjälar oss, det är det som smittar av sig och för oss
närmare varandra.

värden / värderingar

Naturnära och närhet.
Engagerad och kunnig.
Naturen som omger oss är en gåva och ett ansvar.
Vi förvaltar och utvecklar det kapitalet tillsammans,
baserar våra beslut på relevant kunskap, med
omsorg för kommande generationer.

värden / värderingar

Vår natur är alldeles inpå oss – havet, fjället, dalgångarna,
bäckarna, skogen och sjöarna. Men närheten är större än
så - här i vår by är allt nära; handel, vård, skola, aktiviteter.
Vi är dessutom en knutpunkt, enkelt att ta sig till eller från,
från små och stora städer, inom och utanför vårt land.
Närheten är en omistlig del av vilka vi är, och något som
ligger till grund för vår strävan att bevara vårt blåa och
gröna. Det är därför vi engagerar oss i vår plats och för
varandra, lär oss av vår historia, delar med oss och tar till
oss kunskap och kompetens, för att bevara och utveckla
vårt samhälle. Vår knutpunkt, vår pärla mitt i Bohuslän.
Vår sköna by.

mission
Vi tar tillvara på möjligheter, med omsorg om framtiden.

vision
Ljungskile - den blå & gröna, sköna byn,
där det är lätt att leva och uppleva.

personlighet
Varm och välkomnande.

värden / värderingar
Naturnära och närhet. Engagerad och kunnig.

