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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.
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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.  

Fortsättning följer > 



Gröna Bönan Vikbolandet-Barcelona-Tyrislöt- 
Industriklättring. Hur hänger detta ihop?

En oktobersöndag träffar jag 
John Bisther och Emma  
Vartiainen och deras två spanska 
gathundar Shanti och Peggy  i 
Tyrislöt där dom hyr ett hus.

Detta kreativa par cyklade från 
Kättinge på Vikbolandet där John 
är uppväxt, ner genom Europa och 
hamnade i Barcelona.  När paret 
varit där ett tag kom Johns pappa 
Björn med särbo Lotta  för att 
hälsa på. Då paret inte hade några 
specifika planer inför framtiden, 
tyckte Lotta att dom skulle komma 
till Tyrislöt då Emma kunde få 
jobb på Tyrislöts camping som 
Lotta driver. John hade sedan 
tidigare en utbildning inom  
industriklättring.  

Tjänstemän har tagit fram alla möjliga scenarier för att 
klara detaljbudgeten för Barn- och Ungdomsnämnden i 
Söderköping, varav ett var att lägga ner Sankt Anna skola. 
Med nuvarande barnantal är inte det alls aktuellt enligt 
BUNs politiska ordförande, Roland Nilsson, beslut ska tas 
den 17 dec i nämnden. Dessutom har skolan bra lokaler 
både ute och inne och med en mycket fin  
verksamhet, enligt Roland.

Med anledning av tidningsartikeln kring besparingar 
för att klara budgeten i Söderköpings kommun känns 
det ännu mer viktigt att vi också initierar en Landsbygds 
utvecklingsgrupp kring ämnet ”Sankt Anna året runt”, 
där man samlar en strategi för utveckling av Sankt Anna.  
Strategi blir sen handlingsplaner i nästa fas. Vi vill se 
en aktiv kommun som tillsammans med näringsliv och 
boende vill ge bra förutsättningar för byggande och 
service. Bl.a bostadsbyggande som kan få fler barnfamiljer 
att vilja bosätta sig här. Vilket skulle ge ett långsiktigt 
underlag till Sankt Anna skola!  

Första tiden bodde paret i en 
husbil när man i oktober 2017 
fick möjlighet att hyra ett hus i 
Tyrislöt.

John kunde starta sitt företag: Höga 
Nordindustriklättring som har 
uppdrag runt om i Sverige, ja ända 
upp till Gällivare! Restaurering av 
tak (ni har väl sett hur fint taket på 
Torönsborg blev?)  är en del av vad 
företaget  kan utföra. Inte så  
mycket jobb i närområdet med 
andra ord,  för detta unika företag. 
Men kreativ som John är, planerar 
han att utöka verksamheten med 
andra uppdrag. Utbildning i  
trädfällning är på gång.

Ingegerd Humby - Navet i Havet December 2019

Emma, John och hundarna Shanti och Peggy.

Emma, John och hundarna Shanti och Peggy.
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Emma då? Tjejen som gillar 
att odla och verka för en bättre 
grönare miljö. 

Jobba inom turism, javisst på 
sommaren, men sen då? Bor man i 
skärgården vill man kunna försörja 
sig året runt. Lotta tipsar om att 
Emma ska höra sig för om det 
finns behov av städservice här. På 
den vägen är det och Emma har 
fullt upp med att städa hemma hos 
skärgårdsborna. Det unika med 
Gröna Bönan är att  
företaget enbart använder  

miljövänliga städprodukter utan 
gifter och kemikalier. Produkterna 
är ekologiska, veganska & Cruelty 
Free (mot plågsamma djuförsök).

John och Emma visar att man kan 
vara ung, starta företag och bo 
skärgården. 

Navet i havet önskar dessa  
företagsamma ungdomar lycka 
till i framtiden.  Ni hittar dom 
givetvis på Facebook. 

 
Kommunens har inrättat ett 
näringslivsråd där Navet i Havet är 
med tillsammans med  
representanter för Företagarna, 
fastighetsägarna, Östsvenska 
handelskammaren, LRF och 
Stadskärneföreningen.

Inom det arbetet har vi nu satt 
fokus på ett arbete som kallas  
Möjligheternas Söderköping. 
Många delprojekt ska ske, varav ett 
kallas Landsbygd- och skärgårds- 
utveckling, där kommunen har  
beviljats medel från både  
Länstyrelsen och Leader  
Kustlandet. I det treåriga projektet 
ska eldsjälar stimuleras och goda 
idéer stöttas, där ser vi en direkt 

Efter alltför många år verkar 
utbyggnaden av bredbandsfiber 
vara på gång.

Vid IP-only´s informationsmöte  
förra veckan delgavs lite infor-
mation. PEAB har utsetts som 
entreprenör för utbyggnaden. 
”Vånga Schakt” kommer att utföra 
grävarbeten och ”DataNetwork” 
projektering.

Arbete med inblåsning/grävning av 
fiber är sedan några veckor igång i 
Gäddvik. Man är också igång med 
besök och planeringen av inkop-
pling på övriga delar av N Finnö. 

För nästa etapp där öarna ingår har 
man ännu ingen tidsplan fastlagd. 
Planering pågår och alla som har 
avtal kommer att ha möjlighet att 
kopplas in. 
Någon information till samtliga 
hushåll kommer Ip-only inte att 
skicka ut.

Detta innebär att de som inte har 
avtal, inte blir informerade om 
utbyggnaden. Då avtalen bygger 
på 3-4 år gammal information, 
har mycket förändrats. Många 
fastigheter har bytt ägare.

Beroende på hur arbetet avlöper 
och hur ”mycket” vinter det blir, 
är planerna enligt följande:

Gäddvik inkopplat under  
innevarande år, här finns slang 
sedan tidigare framdraget till de 
flesta fastigheterna. Resterande 
delar av Norra Finnö (det man 
når med bil) planeras inkoppling 
varefter olika områden blir klara. 
Men hela ön inkopplad tredje 
kvartalet 2020. 
 
Avtalat pris 19,900:- i detta pris 
ingår all grävning, även på egen 
tomt. Inkoppling och  utrustning.

VIKTIGT: 
De som saknar avtal om fiber och 
vill ha fiber inkopplat, måste själva 
ta kontakt med IP-only.

Ip-only.se eller 018-843 10 00.

Börje Westling ordf, Ordförande 
- Tyrislöt Bredband ek. förening 
borje.gaddvik@gmail.com   
070-8592808

koppling till Navet i Havets arbete 
inom just besöksnäringen.

Sankt Anna har behov av fler 
boenden, behov av bättre cykel-
vägar, fler vandringleder och bättre 
koppling båt och bussförbindelser. 
Nu har vi fått en affär på Mon 
som har öppet året runt, en bra 
grund för fortsatt utveckling på 
Norra Finnö både för besökare 
och boenden. Vi har vacker natur, 
fantastisk skärgård och kryddar 
med en massa arrangemang, som 
kan bli flera. Vi har besökare från 
många länder och fler som vill 
bygga. Ska bli kul och följa med i 
denna utvecklingsresa.

Stänga Sankt Anna skola  
artikel i både NT och folkbladet: 
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