Vision Orsa 2050
I Orsa skapar vi med människor, inte för.
I Orsa får du vara den du är och bli den du vill.

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given
plats i vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv
med i allt vi gör. I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till
handling. Vi tar vara på de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har
glimten i ögat och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid.
Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är
en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med
att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.
I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

I Orsa finns livskvalitet.
Att bo i Orsa är att leva.

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. Orsa är en plats som vi är stolta
över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi
har ett liv i balans och det är tryggt att leva just här.
Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla
och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut.
Orsa är en mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och
skapar nytt med stolthet och glädje.
I Orsa har vi tid och kraft att leva.

I Orsa gör vi saker möjliga.
I Orsa möter du det enkla.

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar
och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi
kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.
I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya
och förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter
bra lösningar för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.
Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns
företagare och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt.
Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett
resmål i sig. Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet.
I Orsa gör vi det möjligt.

