Att leva, bo och verka i Tanums kommun

Tillsammans är vi Tanum
Alla vi som lever i Tanum bär den unika naturen i våra hjärtan. Liksom historiens
vingslag med förfädernas vittnesbörd inristad i sten. Och visst är det just havet,
landskapet och vårt kulturarv som gjort oss kända och som lockar så många
besökare från Sverige, Europa och övriga världen.
Men Tanum är så mycket mer. Så oändligt mycket mer. Tanum är summan av
alla oss som lever här, nu och i framtiden. Vad vi gör, tänker, känner och önskar.
Tillsammans är vi Tanums kommun.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för livskvalitet åt alla tanumsbor.
Eftersom vi är en liten kommun kan vi arbeta nära och engagerat, människa mot
människa, för att bygga ett Tanum där det är gott att vara.

Med livslust
runt knuten
Hur luktar livskvalitet? Hur låter harmoni, hur smakar kärlek och hur känns en
bra tillvaro mot huden? Kanske luktar det av salta vindar, har samma ton som
vågen som slår mot land, smakar som vildhallon och känns som en slät, solvarm klippa mot huden. Är livskvalitet lediga dagar på havet med lite lagom vind,
solglitter och känslan av total frihet?
Äventyr i vardagen
Ett rikt och givande sjöliv är ett av motiven till varför man bosätter sig här. Men
Tanums kommun är så mycket mer än bara kustbygd och brusande hav – öster
om E6 väntar ett annorlunda Bohuslän med Bullaren och Kynnefjäll. Här avlöser
naturupplevelserna varandra, omgivna av tystnad som står i läkande kontrast till
det mer pulserande livet vid kusten. Här kan du ägna dina lediga stunder åt bad,
ﬁske, kanoting, vandring, cykelturer och mycket mer.
Ljus för konstnärer
Kanske är det ljuset, kanske den behagliga atmosfären. Kanske är det havet
och det levande historiska arvet. Hur som helst är det något med Tanum som
drar till sig konstnärer och musiker. Och vi andra som bor här kan bara tacka
och ta emot för det stora konst-, musik- och kulturutbud som det för med sig.
Vårt arv ger stolthet och förankring
Landskapet och dess hällristningar i Tanum är en del av världsarvet (sedan 1994
ﬁnns dessa med på Unescos världsarvslista). Här ﬁnns mer än 1 500 hällristningsplatser där den magniﬁka Vitlyckehällen är Sveriges största. Strax intill
ligger Vitlycke museum som berättar om vårt arv från bronsåldern. Vi har även
många skatter från våra förfäder i form av slottsruiner, labyrinter och gravfält.

I Tanum ska alla
känna sig hemma
I Tanum tycker vi att närhet är synonymt med livskvalitet. Därför får äldre och
handikappade stöd och stimulans till ett självständigt och aktivt liv med den
egna bostaden som utgångspunkt. När man inte vill eller kan bo kvar erbjuds
särskilt boende så nära hemma som möjligt.
För oss handlar omsorg om att skapa trygghet för människor och vi gör det med
respekt för det unika hos varje individ. Det gäller även när livet krisar och man
som människa behöver stöttning för att orka resa sig igen. Det sociala nätverket
i Tanum handlar om att stötta med respekt.

Teknik och service som värnar
om människa och miljö

Minsta möjliga
miljöpåverkan
Det faktum att vi mångdubblar antalet invånare under sommaren ställer speciella
krav på både miljöarbetet och den tekniska servicen. Havet utanför vår kust har
landets renaste havsvatten och det är vi förstås rädda om.
Unik miljö skyddas
Det handlar dels om att minimera utsläpp från industrier, jordbruk och avloppsanläggningar på ett effektivt sätt, dels om bra system för sortering och återvinning av avfall och avlopp. Våra sköna miljöer, med sitt unika djur- och växtliv,
skyddas dessutom genom ﬂera naturreservat.
Vindkraft för framtiden
I Tanum har vi satsat på vindkraft och idag täcker den producerande elen en
betydande del av hushållens energikonsumtion. Just nu utreds hur vi kan fortsätta använda vindkraften på bästa sätt och utgångspunkten är att vind ger bra
kraft i Tanum.

Landets bästa skola
Med visionen landets bästa skola satsar Tanum ambitiöst på utbildning. Vi
har valt att bevara de små bygdeskolorna för en harmonisk skolgång så nära
hemmet som möjligt. Vi anser nämligen att mindre skolor ger en tryggare miljö
för lärande och växande. Det gäller även för de små barnen som ska få barnomsorg i sin närmiljö. Vi kallar det livskvalitet.
Satsning som lyckas
Det är viktigt att de som arbetar inom barnomsorg, skola och särskola i Tanums
kommun är medvetna och utbildade, därför satsar vi mycket på kompetensutveckling. Och våra satsningar har varit lyckade, det har vi många exempel på.
Kunskap hela livet
Tanums gymnasieskola är en förebild i landet. På Lärcentrum i Tanum ges bland
annat yrkesprogram där en stor del av utbildningen sker ute på olika arbetsplatser.
Det skapar en mycket givande relation mellan eleverna och företagen i Tanum.
På Lärcentrum ﬁnns även den kommunala vuxenutbildningen och alla möjligheter
för högskolestudier på distans. På så sätt ger vi de unga i Tanum möjlighet att
utbilda sig och stanna med sina nya kunskaper i Tanum. Det är förstås viktigt för
kommunens framtid.

Driftiga företagare
skapar framtidstro
Ett blomstrande och levande näringsliv är en förutsättning för att människor
även i framtiden ska välja att leva sina liv i Tanums kommun. Därför har vi sedan
många år tillbaka satsat på att bygga upp ett positivt näringslivsklimat.
Det ska vara enkelt och smidigt att starta och driva företag i Tanum. Näringslivsfrågor behandlas ﬂexibelt och obyråkratiskt och varje företagare får stöttning efter
just hans eller hennes speciella förutsättningar. Och idag kan vi stolt konstatera
att företagandet per capita är högt.
Här ﬁnns en spännande mix av tradition och nytänkande där ﬁske, skogs- och
jordbruk blandas med högteknologi och nya tjänsteföretag. Inom turistnäringen
föds till exempel många goda idéer och gammal hantverkskunskap hittar nya
kreativa former.
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Fakta
Tanums kommun, beläget i norra Bohuslän, breder ut sig över 945 km2 och är
därmed till ytan den största kommunen i Bohuslän. Kuststräckan är ungefär
530 km lång och här ﬁnns 350 öar, varav ca 10 är bebodda. Tanum är en landsbygdskommun och har en mångfald naturmiljöer representerade; kustland och
skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar. I kommunen
bor drygt 12 000 invånare året runt.
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