
 
 
VÄRDEGRUND FÖR FRAMTID EDSBRO 
Antagen den 28 mars 2021 
 
 
Framtid Edsbro är en lokal utvecklingsgrupp som arbetar för Edsbrobygdens utveckling och 
framtid och vårt syfte är att bygden ska vara så levande och välmående som möjligt. 
 
Vi som lokal utvecklingsgrupp: 

 Är öppen för alla och vi arbetar demokratiskt. Vi främjar jämställdhet och strävar efter 
mångfald. 

 Arbetar brett för bygdens utveckling och bästa.  
 Tar tillvara och för fram bygdens gemensamma intressen i olika sammanhang när det 

gäller utvecklingsfrågor.  
 Är partipolitiskt obundna men driver politiska frågor. Vi är även religiöst obundna. 
 Arbetar för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling för hela bygden. 
 Samverkar med andra föreningar samt med företag för bygdens bästa. 

 
Så här är vårt arbetssätt:  

 Inom Framtid Edsbro bearbetas olika frågor i arbetsgrupper som diskuterar fram 
lösningar och åtgärder som behövs inom sitt respektive område. Dessa förankras sen i den 
Allmänna gruppen och utifrån den värdegrund som finns. Den större/allmänna gruppen 
försöker se lite extra till helheten så att det bästa för bygden kan uppnås.  

 Vi lyssnar in åsikter och önskemål som finns i bygden, såväl hos privatpersoner och andra 
föreningar som företag etc. Vi är sammankallande i Edsbro bygderåd och lyssnar in och 
företräder de idéer och önskemål som kommer därifrån så länge de harmonierar med vår 
värdegrund. 

 Som organisatoriskt integrerad i Edsbro Hembygdsförening beaktar vi gjord 
överenskommelse med dem, som t ex dialog innan söka bidrag, rapportering årsvis, mm.  

 Vi skapar dialog med kommunen, regionen m fl där vi försöker få gehör för våra idéer 
och önskemål.  

 
Vi som deltagare i Framtid Edsbro: 

 Respekterar demokratin, lyssnar in, respekterar och beaktar andras åsikter. 
 Avhåller oss från åsikter och agerande som kraftigt försämrar situationen för andra. 
 Driver inga egna intressen i Framtid Edsbro som inte genomsyras av vår värdegrund.  
 Följer och respekterar alla ovan nämnda värderingar och arbetssätt.  
 

 


