
Utveckla S:t Anna 2015-2020
Idéer som inte bearbetats 
Arbetsgrupperna i projektet har från början fått presenterat 57 idéer, och har av dessa tagit fram 31 
förslag som redovisas i detta häfte. Några av de ursprungliga idéerna berörde samma område, varför 
vissa förslag svarar för flera idéer. Arbetsgrupperna har också haft friheten att själva prioritera vilka 
frågor som skulle behandlas, varför man lämnat vissa utanför detta projekt. Detta kan bero på att man 
ville fokusera på andra idéer, på prioritering pga tidsbrist eller brist på kunskap kring ett visst område. 

Det finns också ett antal idéer som inte varken direkt eller indirekt ansågs ge fler elever i S:t Anna 
skärgårdsskola, vilket var syftet med arbetet. Eftersom dessa idéer ändå kan vara av nytta för 
utvecklingen i S:t Anna listas de nedan. Förhoppningsvis kan man arbeta vidare med dem på annat sätt 
och också göra några av dem till verklighet.

• Skolskjuts för förskolebarn så att föräldrar inte av detta skäl tar dem till förskola i stan
• Anordna barntemadagar typ Nationaldagen
• Skapa ett företagscenter för S:t Anna, alternativt kontorsby
• Enklare att driva näring i hyrda lokaler som exempelvis lador, uthus, garage osv
• Förutsättningar för gymnasieutbildning inom turism, miljö eller dyl som internat
• Planlägga för industrimark
• Många begär kontant betalning, bankomat behövs i S:t Anna (redan utlovat 2015)
• De som driver näring med båt eller på öar behöver allmän parkering vid havet. 2-3 parkering 

spritt över området. Parkeringsavgift.
• Fortsatt arbete mot utökat strandskydd
• Rita en egen karta med olika lager, fri att använda för alla företagare, fri att ändra
• Rastplatser utmed väg 210, skyltas
• “Meet the Swedes”, träffa ortsbor i typiskt svenska aktiviteter
• Anordna kosläpp
• Stakade leder där farvattnen är svåra med grund
• Saknar cykelvägar och promenadstråk utmed vatten
• Saknar vandringsleder över 2,5 km
• Skapa ett gym på skolan
• Utbyggnad av bredband i fler områden (arbete pågår i andra forum)
• Bättre sophantering under högsäsong


