VI VIL give plads til det gode liv
Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt
og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen
med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv
tager ansvar og har overskud til andre.
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Naturens Rige er Danmark
hvor udsyn, uddannelse og
naturlig vækst. Vi dyrker d
og slår til, så mulig
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Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på
den enkelte. Kommunen bakker op – også om dem
uden for fællesskabet.
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Vi handler
Vi bruger vores sunde fornuft, udviser
dømmekraft og tager ansvar.
Vi viser initiativ og er risikovillige.
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Vi er båret af værdier og tillid, ikke af regler.
Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på
Vi løser vores opgaver indenfor kommunens økonomiske og politiske ramme
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Vi er her for borgerne
Vi løser kerneopgaven sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.
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