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NyhetsbladAdvent i Sankt Anna

Välkomna!

I år är vi flera som håller öppet under advent. Du är varmt välkommern att komma i  
julstämning hos oss i skärgården. Vi välkomnar er ut Lördagen den 7 December, men många  

medverkande håller även öppet flera dagar under julhelgerna.

Jul på Sankt Anna skolmuseum
 
Lördag 7 december kl. 11-14 
Plats: Gula Huset vid 
Sankt Anna skärgårdsskola

Julmarknad Tyrislöt Camping
 
Lördag 7 december kl. 10-16 
Present & Hantverk 
Kaffeservering , glögg 
Julgröt & skinkmacka 
Grillade hamburgare, korv med bröd

Magasinet Sankt Anna 
 
Lördag 30 nov och 7 dec. kl. 10-16
Söndag 1 och 8 dec. kl. 10-16. 
 
Vi dukar upp adventskaffe och  
jultallrik med lokala råvaror. Här  
finner du även värmande och 
mättande julklappar i Gårdsbutiken. 
Magasinet ligger i Uvmarö Hamn på 
Norra Finnö.

S kärgårdsbyn Mon 
1-4 adventshelgerna 
Lördagar kl. 13 & kl 18. Söndagar kl 13

Våra skärgårdsinspirerade julbord 
serveras på Båthuset. 
Pris kl 13.00 465kr. Kl. 18.00 495kr   
(Barn under 12 halva priset) 

Julmys på S kärgårdsmuseet 
Lördag 7 dec. kl. 11-14 
”Julmys på Skärgårdsmuseet” 
Varmt välkomna hälsar 
Sankt Anna Hembygdsförening

S:t Anna S kärgårdsskola 
 
Onsdag den 18 december kl.16 
Eleverna på S:t Anna skärgårdsskola 
håller en stämningsfull julavslutning 
i S:t Anna kyrka med julspel och 
luciatåg.

Efteråt bjuds det på lussefika i  
församlingshemmet.

Sankt Anna Rödakorskrets 
 
7 december kl. 11-14 
Röda korset välkomnar till  
Sankt Anna skolas matsal.  
Vi serverar Julkaffe med musik.

Adventsmys på Ekö Gård 
 
Lördag 7 & Söndag 8 dec. kl. 10-16  
Gårdsbutiken är öppen och i 
växthuset serverar vi kaffe och 
hembakat.

December 2019

Inspirationsresa till Tjörn
Britta Andersson, Ordförande - Navet i Havet December 2019

Två bilder från Tjörn.

Navet i Havet bildades för 25 
års sedan. Huvudsyftet var att 
främja utvecklingen för boende 
och företag i Sankt Anna. Under 
åren har vi sett en tydlig trend 
med fler boende, ökat byggande 
av fritidshus och fler besökare 
sommartid. Valet Sankt Anna 
kan anses självklart för alla 
som redan hittat ut till oss men 
uppgiften att marknadsföra 
skärgården är en ständigt lika 
viktig och aktuell uppgift.  Vi 
har i åratal gett ut Sankt  
Anna-broschyren, skött  
sanktanna.com portalen och 
ordnat med den populära Sankt 
Anna dagen.  
 
För att ta nästa steg arrangerade 
Navet i Havet i oktober med 
stöd från Leader Kustlandet en 
medlemsresa till Tjörn med syftet 
att inspireras av deras arbete inom 
besöksnäringen. Tjörns kommun 
är i storlek likt Söderköping med 
många öar, såsom Dyrön (som var 
del av vårt besök) med 200 året 
runt boenden.

Tjörn har gått från 32 000 till 
67 000 besökare på 10 år. Deras 

stora besöksmål är, förutom den 
underbara naturen, klipporna, 
havet, Nordiska akvarellmuseet 
och skulpturparken Pilane med ett 
landmärke i form av ett 15 meter 
högt ansikte.  Kända restauranger 
såsom Salt & Sill lockar förstås 
också. Alla besökare köper och 
spenderar något men önskan om 
fler boenden fanns. Känns likt vårt 
Sankt Anna. 

Boel Holgersson med sina kontak-
ter på västkusten hade ordnat ett 
fantastiskt program. Vi fick höra 
av kommunens näringslivs- 
utvecklare hur man arbetade tätt 
ihop med turistchefen, företagen 
och kommunens högsta politiker. 
Allt för att stärka utvecklingen 
mot fler företagsetableringar, både 
året runt företag och inom turism. 
Fler som kommer och besöker ger 
också fler som vill bygga och bo 
året runt. Vägen ut till Tjörn var 
fredagar och söndagar timtal av 
köer, så då kändes Söderköpings 
kötid som futtig i jämförelse. 

En lösning som kommunen gjort i 
väntan på trafikverkets utbyggnad 
av vägen, var att ansöka om fler 

busslinjer.  Kommunen var då 
också beredd att stå för kostnaden 
det första året. Kreativa lösningar 
kändes som att man inte var rädd 
för utan man försökte verkligen se  
möjligheter.  
Den största inspiratören var  
initiativtagaren till Nordiska 
Akvarellmuseet  Benita Nilsson. 
Utan hennes enorma engagemang 
och drivkraft hade det inte blivit 
av. Hon var en verklig eldsjäl, 
hennes råd till oss var gå hem och 
tänk plastutveckling på ert Sankt 
Anna.

Vi som åkte var i huvudsak företag 
inom besöksnäringen och har 
nu berättat om våra erfarenheter 
för högsta politiska ledningen i 
Söderköping. Nästa steg är att 
starta lokala nätverksträffar med 
företag, politiker och kommunala 
tjänstemän två gånger om året. 
Uppgiften är att gemensamt disku-
tera utveckling av besöksnäringen i 
Sankt Anna och hur vi kan  
samverka med Söderköpings stad 
och de upplevelser som erbjuds 
där. Tillsammans skapar vi ett 
starkt koncept.  
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