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Tanums kommun
Grebbestad
Fjällbacka
Rabbalshede
Lur
Resö
Hamburgsund

Bullaren
Östad
Tanumshede
Gerlesborg
Sannäs
Havstenssund
Kville
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Salta hav
Vindkraft
Öar
Hällristningar
Sjöar
Skaldjur
Konst

Vindpinade träd
Skog
Svamp
Jakt
Sten
Vind
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En plats geograﬁ och fysiska förutsättningar har stor betydelse för en plats identitet liksom de
företag, personer, ledargestalter och lokal historia som ﬁnns och har funnits på platsen. Det är
våra vanor, värderingar och handlingar som tillsammans skapar vår identitet.
För att utforma en gemensam vision om vår framtida utveckling är det viktigt att vi är överens om
vad Tanum och våra kommundelar är idag och vad vi ska representera i framtiden – vår identitet.



BOENDE

Är det här en attraktiv boendemiljö?

Landsbygd
Kust
Tätort
Villa
Radhus
Lägenhet

Höghus i Tanum?

Höghus
Flytande hus
Äldreboende
By
Bostad tillsammans med
ditt fritidsintresse ex. häst
Service

Klimatsmart boende?

Natur
Barnvänligt
Vatten
Äganderätt
Bostadsrätt
Hyresrätt
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En viktig faktor för en positiv utveckling är tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Historiskt har
vi valt att ﬂytta till en plats med god tillgång på arbete, men idag visar undersökningar att också
platsens attraktivitet fått en allt större betydelse när vi väljer var vi vill bo.
Mellan 2002 och 2011 har kommunen beviljat drygt 1 000 (639 exklusive bygglov för fritidshus)
bygglov för nya bostäder och vi har under samma period blivit 110 ﬂer invånare. För att nå målet
13 000 invånare behöver vi bli nästan 700 ﬂer än vi är idag.



NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

Snabbtåg från Göteborg och Oslo?

Sammanhängande cykelstråk
genom hela kommunen?

Tomter för verksamheter
Turism – Besöksnäring
Handel
Störande verksamheter
Service

Konst & Kultur
Hantverk
Gång- och cykelväg
Vägar
Järnväg

Framtidsbransch i Tanum?
Fiske/Skogsbruk/Jordbruk

Kollektivtraﬁk
Flyg
Parkering
Bredband
Hamnar
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Under de senaste åren har två av Tanums största arbetsgivare lagt ner sin produktion i kommunen.
Samtidigt har många småföretag startat verksamhet inom områden som besöksnäring, handel,
service, hantverkare samt jord- och skogsbruk. Totalt ﬁnns idag drygt 2 100 företag i kommunen.
Inom två år beräknas E6:ans framdragning genom Tanum vara färdigställd vilket kommer att
minska avståndet i tid på sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. Kommunen har under de senaste
åren arbetat för att underlätta bildandet av ﬁberföreningar runt om i kommunen.


UPPLEVA OCH GÖRA

Fartbegränsningar i skärgården?

Idrottsplatser
Friluftsområden
Motionsslingor
Lekplatser
Badplatser
Koloniträdgårdar
Grönområden
Båtliv

Ska vi bygga på bergen eller
traditionellt nedanför bergen?

Ridvägar
Promenadstråk
Parker
Tillgänglighet till
strandområden
Världsarvsområdet
Orörda/tysta områden
Havet

Fler tysta områden?

Sjöar
Skogen
Bergen
Jordbrukslandskap
Skärgården
Kosterhavets Nationalpark
Kulturmiljöer
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Tanums natur- och kulturvärden är en stor del av kommunens attraktionsvärde. Kulturmiljöerna innehåller allt
från hällristningar på slättlandskapen till skärgården i väster med dess rika innehåll av kulturlämningar från
skilda tidsepoker. Här ﬁnns också de små kustsamhällena med sin särpräglade och karaktäristiska bebyggelse.
I de östra kommundelarna ﬁnns bland annat Bullaresjöarnas kulturlandskap och vildmarkerna vid Kynnefjäll.
För kommunen innebär den värdefulla kulturmiljön en stor tillgång. Den kan, tillsammans med andra tillgångar
som vacker natur, närhet till bad och båtliv, ge stora kvalitéer i boendet. En rik kulturmiljö lockar också
människor till kommunen och är därför viktig för besöksnäringen.
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