Vindeln kommuns vision till 2030
År 2030 har Vindelns kommun vuxit rejält och fortsätter växa – ja, det vågar vi påstå! Redan
nu ökar invånarantalet mest i regionen. Det är inte svårt att förstå varför. Här i
Västerbottens pärla finns plats, plats för själen, plats för vardagen men också plats för
äventyret.
Vindeln är vidsträckt, här brusar älvar och forsar och vinden sjunger i skogens trädkronor.
Här kan både tanke och känsla flyga högt. Vindeln är vidsträckt till ytan men kommunens
verksamhet ska kännas nära. Service, kultur och fritid ska finnas tillgängligt för oss alla som
bor här. För även om naturen är stor och mäktig ska vi människor vara nära. Vi ska finnas för
varandra såväl gällande kommunal service som vård, skola och omsorg som i våra vardagliga
relationer. Vi bryr oss om vårt Vindeln, och därför också självklart om varandra. Vindeln ska
vara kommunen där människor ser varandra och har mod och energi att ha en nära och en
levande dialog.
Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden.
Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller
för sitt företag.
I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda
möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. Vindeln har ett
livskraftigt näringsliv redan idag och fler företagare behövs. Här blandas stora och små
aktörer som arbetar över hela världen likväl som lokalt. De bidrar alla genom sitt
engagemang till att Vindeln är en levande bygd. Företagarna är en viktig pusselbit i vårt
framtidsbygge. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till
arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller
arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och
kulturutbud.
Vår bygd skapas gemensamt av alla som bor och verkar här.
Vi är en kontrasternas kommun. Här finner du det lugna och harmoniska, det vilda och
vackra, det lilla och det stora, det nära och det vidsträckta. Vindeln är en plats och många
olika platser samtidigt. Med en gemensam vision kan vi vara många som drar åt samma håll.
Så låt oss dra tillsammans mot vårt gemensamma Vindeln!

