5.2 Utveckla Sankt Anna 2015-2020

Styrgrupp:  Näringsliv
Fråga:  Bättre skyltning

	Vi vill ha nya eller förbättrade skyltar:


	Skyltarna som står utmed E22 idag med turistinformation (ca 500 m norr resp 500 m söder om Sankt Anna-avfarten direkt söder om Söderköping) och som kommunen ansvarar för bör fräschas upp och kompletteras med en skylt vinklad mot trafikanterna. Denna skylt kan vara av samma typ som finns i Valdemarsvik på vägen ut mot Gryts skärgård (se bilaga A) dvs med en ”miljöbild” (snyggt fotografi från Sankt Annas skärgård) som bakgrund till texten på skylten (se exempel i bilaga B).


Den turistinformation som finns vid väg 210, ca 500 m innan framkomsten till Sankt Anna skola-avfarten, bör utformas på samma sätt som skyltarna vid E22 ovan, med en ”miljöbild” från Sankt Anna samt en text ”Välkommen till Sankt Anna” och där en del av skylten lämnas blank för att man ska kunna sätta upp korta reklambudskap från näringslivet i Sankt Anna eller från andra verksamheter som skola, äldreboende etc (se exempel i bilaga C och D men där texten inte ska vara ”Norra Finnö” utan ”Sankt Anna” och där vi även vill få med vår hemsidesadress www.sanktanna.com).
Ansvaret för att byta reklambudskap och debitera för reklamplatsen på skylten kan ligga på föreningen Navet i Havet.

	Strax efter Lagnöbron där vi redan har ett skylttillstånd måste en ny skylt sättas upp då den gamla (se bilaga E) blåst ner. Även här vill vi ha en skylt med miljöbild och möjlighet till ett kortare reklambudskap och på denna skylt kan texten vara ”Välkommen till Norra Finnö - en del av Sankt Anna”. Navet i Havet kan ansvara för byte av reklambudskap samt debitering av reklamplats även på denna skylt.


	Tidplan:  
Efter beslut om att investera i dessa skyltar tagits bedömer vi att genomförandet till färdig skylt kan ta mellan 4-20 veckor beroende på om:

Tillstånd för skylten finns eller måste sökas nytt
Fotografier finns eller måste tas nya
Storlek på skylt kan medföra större grävmaskinsarbete för fundament

	Kostnader/ekonomi:

Beror på utförande av skylt och storlek på skylt:
Vi har tagit in offert från Skyltpoolen där skyltarna kan göras i olika utföranden antingen som ”printat budskap” på plåtskylt eller som ”vepa” (se bilaga F).
Vi har även tagit in prisuppgift på en billigare skylt som trycks på plåt och som även har en något enklare typ av stativ för uppsättning av skylten som bygger på galvaniserade 60mm-rör (se prisuppgifter i bilaga G).

	Risker/problem/villkor:

Skyltarna vid E22 kräver förmodligen nya tillstånd antingen från Transportstyrelsen eller Länsstyrelsen beroende på exakt var skyltarna placeras.
Samma sak gäller för skylten vid väg 210 som vi vill ändra på. Även här krävs tillstånd från berörd myndighet och eventuellt även från markägaren beroende på skyltens utformning och placering.
När det gäller skylten på Norra Finnö bör detta kunna lösas inom befintligt tillstånd och med egna arbetsinsatser för att sätta upp skylten. Denna nya skylt bör således gå att få fram betydligt snabbare och billigare än de övriga 3 skyltarna.
När det gäller de tre skyltar som kommunen ansvarar för (vid E22 och strax innan Sankt Anna skola) ser vi gärna att kommunen är med och ansvarar för genomförandet av dessa skyltbyten medan Navet i Havet kan ta på sig att genomföra bytet av skylten på Norra Finnö (dock med ekonomiskt bistånd från kommunen).

	Förslaget anses bidra till bygdens och därigenom skolans utveckling i mycket hög grad då vi får en möjlighet att profilera Söderköpings kommuns fantastiska tillgång i form av Sveriges mest attraktiva skärgård redan ute vid E22 samt att vi på skyltarna längs väg 210 ger företag, skola och andra möjlighet att göra reklam för sin verksamhet för alla förbipasserande trafikanter. 



För kommunförvaltningen
 Förslaget behandlas datum, tid och forum: 
□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:


 □  Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 

