Visionsarbete med hjälp av Storyline
En solig höstdag 2011 samlades ett trettiotal Vrångöbor i Göteborgs södra
skärgård för ett gemensamt visionsarbete om öns framtid. Temat för dagen var
”Hur ser vardag, fest, jobb och fritid ut på Vrångö 2010?” Deltagarna framställde
personer som troligen besöker eller bor på Vrångö om tio år och utifrån
karaktärernas skiftande önskemål och behov presenterades möjliga
förbättringsområden. Resultat blev en gemensam bild av öns utvecklingsbehov.

Syftet med dagen var förutom att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans, att
påbörja ett planeringsarbete i ett projekt om Vrångös framtid. Processledare för
arbetet under dagen var Eva Marsh från Storyline Sverige.
För att skapa ett brett persongalleri fick deltagarna inledningsvis diskutera frågan;
Vilka olika människor tror ni bor på och besöker Vrångö 2020?
Förslagen som kom upp var sommarboende, dubbelboende, fastboende (i samma
omfattning som nu), samt en mängd turister av olika slag. Turisterna kunde vara
utländska, nischade t ex ekoturister, skolklasser eller båtfolk. De kunde vara
endagsbesökare såsom badgäster eller personer som stannade över en eller flera
nätter. På listan fanns människor i olika åldrar, barnfamiljer, medelålders samt
pensionärer.
För att få en bättre förståelse för de människor som troligen besöker eller bor på
Vrångö i framtiden fick deltagarna göra var sin karaktär. De fick beskriva personens
ålder, intressen, behov och önskemål och presentera dem för varandra.
Därefter fick de arbeta i grupper utifrån hur deras karaktärer troligen skulle umgås
med varandra. Det blev ett gäng med korttidsturister såsom båtfolk, badgäster,
skolklasser, ett gäng med ekoturister som gärna stannade lite längre, ett gäng
dubbelboende och ett gäng bofasta. Det var barn, ungdomar, medelålders och
pensionärer i alla grupper men för att särskilt ta tillvara ungdomarnas behov och
intressen fick de bilda en egen grupp.
Därefter fick deltagarna uppgift att diskutera hur en ett gott liv ser ut för deras
karaktär på Vrångö 2020. Först fördes en allmän diskussion om vad som krävs för att
människor ska kunna leva ett gott liv. De generella behov som alla människor har för
att leva ett bra liv beskrevs i termer av god samhällsservice, skola omsorg,
infrastruktur, kommunikationer, bostadsalternativ men också god psykisk och fysik
hälsa, trygghet, gemenskap, vänner, familj, sysselsättning, fritidsintressen och
arbete.

Med utgångspunkt i den egna karaktären och människors allmängiltiga behov för att
leva ett gott liv fick varje ”intressegrupp” till uppgift att ta fram ett förslag på vad som
behöver finnas på Vrångö för att deras karaktärer ska trivas. Deras vision
gestaltades i form av collage med text och bilder. Dagen avslutades med att
grupperna presenterade förslagen som diskuterades utifrån karaktärernas önskemål
och behov kopplat till deltagarnas egna.

Representanterna för de bofasta karaktärerna lyfte fram behovet av en väl fungerade
samhällsservice som affär, kommunikationer och boendeformer. Viktigt var också att
skapa miljöer för att främja god hälsa, samt möjligheten till social gemenskap och
fritidsaktiviteter.
Likande önskemål hade gruppen för sommarboende eller dubbelboende. Att behålla
den fina naturen, lugnet och miljön på Vrångö var viktigt, men också säkerställa
service i form av affär, boendealternativ och kommunikation. De uppskattade att
känna trygghet till exempel form av tillgång till akut sjukvård. De ville känna
gemenskap med andra på ön och ha något att göra på sin fritid.
Intressegruppen för barn och ungdomar lyfte fram behovet av en bra skola, möjlighet
att träffa kompisar och aktiviteter av olika slag. De önskade lokaler att umgås i, till
exempel en mek-lokal för mopeder. De efterfrågade aktiviteter för att locka hit andra
ungdomar och få de som finns att trivas på ön. Det kunde vara olika former av kurser
men också intresseväckande aktiviteter såsom ridning, dans, IT, musik, med mera.
Gruppen som representerade tillfälliga turister såsom båtfolk, skolklasser,
endagsbesökare, betonade att ön måste förbättra servicen för denna grupp.
Fungerade toaletter och latrintömning, information om Vrångö via hemsida och
skyltar, förslag på sevärdheter samt aktiviteter stod högt på önskelistan.
De diskuterade badplatsen som många besöker. Vem har ansvaret för den och ser
till att den är inbjudande och fungerande? För besökare behövs det service i hamnen
och det krävs underhåll av öns fina naturreservat. Skolklasser skulle man kunna
erbjuda en mängd naturfrämjande aktiviteter.

Den andra ”turistgruppen” presenterade möjligheter att nischa sig för ekoturism
vilken man tror kommer att efterfrågas allt mer i framtiden. Deras karaktärer gjorde
troligen längre besök på Vrångö, och ville bo några nätter eller hyra ett boende för en
längre tid. Precis som den andra turistgruppen ville de ha tillgång till bra
turistinformation med service på flera språk, men också ett spännande kulturutbud i
form av ateljéer, naturrum, fågeltorn, odlingslott, trädgårdscaféer etc. En del av
dessa turister kanske har sökt sig till Vrångö för återhämtning och önskar aktiviteter
för rehabilitering. Odlingsmöjligheter och hantverksarbete i olika former kan vara ett
sätt att höja livskvalitén.

Många bra idéer lyftes fram och det blev en uppsluppen och trevlig dag tillsammans.
Barn från tolv år och uppåt var inbjudna att delta och glädjande nog fanns några
yngre representanter även om det kunde varit fler.
Nästa steg i visionsarbetet kan exempelvis vara att på allvar diskutera vad förslagen
om de genomförs skulle betyda för Vrångö. Därefter skulle man kunna göra en
prioritering och arbetsfördelning för att gå vidare i en mer operativ fas.
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