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Tanumshede 12 april, 2010
Hej kära Vänorter,
Tanums kommun vill härmed inbjuda er till Vänorternas 20-åriga jubileum
torsdag 23 till söndag 26 september, 2010.
Vår förhoppning är att ni alla kan avsätta den helgen!
Vi ser det som ett tillfälle att gå igenom vad vi åstadkommit under dessa tjugo år, och med
det som grund, bestämma hur vi vill och kan gå vidare.
I mars hade vi i Tanum kallat till ett möte med våra politiker, tjänstemän och representanter
för föreningen Norden tillsammans med Siri Gythfeldt, Hole kommune och Bjørg Karlsen,
Hole föreningen Norden.
Under mötet kom vi fram till att det viktigaste temat för höstens möte bör vara frågan om
formalisering av samarbetet mellan kommunerna, som ju egentligen är ett samarbete
mellan orterna och människorna, som bor där. Samhället, kommunikationerna och
människors livsstil ser ju annorlunda ut idag, och ingen kan förutse hur det ser ut i
framtiden. De goda erfarenheter, som gjorts genom åren, ansåg mötet vara grund nog för att
gemensamt försöka hitta en ny form av samarbete, nu när kommunerna inte är naturlig part
längre.
En grupp bildades i Tanum, med uppgift att arbeta fram ett förslag till avtal mellan de
geografiska orterna, oberoende av om huvudmannen är kommunen, föreningen Norden
eller någon annan. Det betyder att kommunen, som myndighet, erkänner att
Vänortssamarbetet är viktigt för dess invånare, och avsätter medel i budget med ett tydligt
uppdrag om vilka mål, syften och verksamhet samarbetet skall ha och leda leda fram till.
Det betonades att den viktigaste målgruppen är och skall vara barn- och undomar.
Om denna inbjudan har gått till fel adress och person, så är jag tacksam få information om
vem, som skall få inbjudan istället.
När jag fått respons på detta första kontaktförsök, kommer jag att ge ytterligare information
och ta emot förslag och idéer från er.
Med vänlig hälsning,
Tanums kommun
genom Malin Sellmann
kulturassistent, 0706 019147
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