Sannäs i fremtiden
På Samällsföreningens medlemsmøte i august 2017 reiste styret en diskusjon om
foreningens framtid, rekruttering og foryngelse. Medlemsmøtet besluttet at det skulle settes i
gang et arbeid for å få fram idéer til hvordan man skulle sikre nødvendig fornyelse. Terje
Hauger fikk i oppgave å lede arbeidet.
Planen var å arrangere en eller flere workshops med idémyldring (brainstorming). Siktemålet
var å trekke med personer som ikke tidligere har vært sterkt involvert i foreningens arbeid,
og det ble tatt kontakt med i overkant av 20 personer som man antok kunne bidra til slik
nytenking. Alle var villig til å delta, men av naturlige grunner var det vanskelig å finne
tidspunkter som passet for alle de delårsboende.
I løpet av januar ble det avholdt to møter med i alt ca. 10 deltakere. Dessuten har vi fått
innspill fra pr. e-mail fra et par av de som ikke hadde mulighet til å komme.
På hvert av disse møtene gjorde vi først en beskrivelse av hva som preger Sannäs i dag - på
godt og vondt. Dvs. hva vi må passe på å bevare - og hva vi ønsker å forbedre/endre på.
Her ble det trukket fram bl.a.:
●
●
●
●
●

Fine omgivelser/natur/friluftsaktiviteter (turmuligheter; fjorden/havet, badeplassen;
golfen)
Godt miljø (godt naboskap; trygt; alle kjenner alle; barnevennlig; liv og røre
sommerstid, men dødt om vinteren)
Lite kontakt mellom ulike deler av samhället (“Gamle” Sannäs, Sannäsberget,
Campingen, Mjølkeröd)
Få sosiale møteplasser (spesielt lite aktiviteter for ungdom)
Dårlig informasjonsflyt (allment, men spesielt til nyinnflyttede)

Deretter tok vi fram idéer på hva som skulle være visjonen for Sannäs - dvs. hva ønsker vi
skal kjennetegne framtidas Sannäs? Her kom det bl.a. opp følgende momenter:
●
●
●
●

Sannäs skal sette standarden for et godt miljø (levende; attraktivt; vennlig;
fellesskap/tilhørighet; inkluderende)
Fokus på beboerne (ikke “turistmål”)
Møteplasser/arenaer for sosial samhandling som forener ulike grupper beboere
(helårs/delårs; barn/ungdom/voksne/eldre)
“Samarbete” i praksis

Til slutt listet vi opp forslag til tiltak som kan bidra til å skape det Sannäs som vi ønsker
oss.De foreslåtte tiltakene omfatter både tilrettelegging/utvikling av infrastruktur og
gjennomføring av ulike typer arrangementer.
For å gi en bedre oversikt, har tiltakene blitt gruppert under følgende overskrifter:

●

●
●

●

●
●

●

Frilufuftsliv (lys i promenadløype, spång v/Grantröd, trimløype i skogen, utendørs
treningspark, jympa, yoga, tennis, boule, felles joggetrening, Sannäs-milen
(løpskonkurranse m/inntekter fra deltakeravgift), tipspromenad, svampkontroll,
helikopter-sightseeing, båttur)
Vannaktiviteter (badebrygge/-flåte, badstue, badetønne, opplag/utleie av
kajakk/kano, seilklubb/joller for barn, dykkerklubb)
Mat og drikke (Cafe ved sjøbodene, kiosk på campingen, grillmuligheter
(Utsikten/Sannäsberget, badeplassen), Sannäs-øl, midtsommerfeiring, grillafton,
ostsronafton, kräftafton, “hosting”/middag hemma hos, knytkalas (venners
venner/utflyttede Sannäsbeboere)
Kultur (Sannäs-jazz, konsert i kapellet, tenning av julgran, historielag, guidede turer
(samhället, omegnen), turkart/kultursti, filmfremvisning i gamle biblioteket, kunstlotteri
(inntektskilde)
Samarbeid med Golfen (“prova-på” golf, Sannäs-golf m/middag, rabatt i
golfrestauranten, Sannäs-jazz)
“Branding”/identitet (Oppgradere/fornye kommunikasjonskanaler (hemsidan,
facebook, mail, Tanums kommun, Västra Götalandsregionen), eget postnummer,
felles städdag, utnytte lokaler (Folkets hus, Ängstugan), samordne utleie av
rom/lokaler (lokal Airbnb))
Turistservice på hamnplan (lånesykler, henting av golfspillere, utleie av golfbiler)

I løpet av prosessen ble det ikke gjort noen vurdering av de forslagene som kom fram hverken med mht. relevans eller hva som skal til for å gjennomføre dem.
I februar ble det avholdt et fellesmøte med begge gruppene med sikte på å legge fram en
innstilling til styret om hvilke tiltak som burde gjennomføres. Under diskusjonen av hva som
skal til for å få gjennomført de ulike tiltakene, ble det satt fokus på nødvendigheten av at det
finnes ildsjeler som virkelig brenner for saken og som vil involvere seg i gjennomføringen av
det enkelte tiltaket. Konklusjonen ble derfor at gruppen ikke ville gjøre noen prioritering av
tiltakene, men ville foreslå at det overlates til Sannäs-beboerne å ta initiativ til gjennomføring
av det eller de tiltakene den enkelte brenner for.
Dersom dette forslaget tas til følge, vil det innebærer at styret får en noe endret rolle i forhold
til foreningens drift: I stedet for selv å ha ansvar for gjennomføringen av eller for å finne
personer til å gjennomføre de enkelte tiltakene, vil styret fungere som en felles
styringsgruppe for de prosjektene som utgjør foreningens virksomhet. De enkelte
prosjektene initieres og drives fram av ildsjeler som er villig til å gjøre en innsats for å
realisere det de brenner for. Vedkommende må utforme et prosjektforslag med
gjennomføringsplan og budsjett som presenteres for styret. Styret har ansvaret for å
godkjenne og bevilge eventuelle økonomiske midler til de enkelte prosjektene.
Prosjektledelse og ansvar for å rekruttere øvrige prosjektdeltakere ligger på den aktuelle
ildsjelen, som også har ansvar for å rapportere løpende til styringsgruppen om framdrift etc.
Styret har ansvar for å sikre nødvendig koordinering mellom ulike prosjekter og et særskilt
ansvar for å kvalitetssikre - eventuelt selv ivareta - kontakten med eventuelle leverandører
og lokale/sentrale myndigheter.
En slik endring av styrets rolle vil etter arbeidsgruppens mening kunne gjennomføres
innenfor dagens vedtekter (stadgar).

Resultatet av arbeidet ble presentert for samhällsföreningens styre i deres møte 19 mars, og
styrets forslag til konklusjon vil bli lagt fram på årsmøtet i Folkets Hus 14. april (Langfredag).

