Verksamhetsberättelse 20140929 –20151231
Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör,
Britt Johansson, sekreterare, Sven Jakobsson, Eva Jan, Karin Björnson, Simon Stenman, Stefan
Stenberg, Kent Österdahl, Karin Persson (t.o.m. 20150319) och Johanna Svanborg (fr.o.m.
20150319).
Styrelsen hade 4 sammanträden under 2014 och 7 sammanträden under 2015. Dessutom några
icke protokollförda träffar.
Som revisorer är Bengt Johansson och Ulf Klasson utsedda, med Billy Pettersson som ersättare.
Valberedningen har bestått av Aina Lindgren och Håkan Jonsson.

Möten
2014
29 september var det konstituerande årsmötet. Föreningen bildades genom att stadgar antogs
och en styrelse valdes.
2015
Den 27 januari hölls ett öppet föreningsmöte på Klinte Bibliotek. Mötet innehöll både kortare
rapporteringspunkter och en längre punkt kring kusten och havet runt Klinte.
Drygt 30 personer deltog och en stor del av tiden ägnades åt att presentera läget för kust och hav
runt Klinte, samt diskutera åtgärdsförslag.
19 mars genomfördes ett årsmöte som bara delvis innehöll ordinarie årsmötesförhandlingar,
eftersom verksamheten formellt bara pågått ett par månader under 2015. Den genomförda
verksamheten redovisades och en uppdaterad verksamhetsplan antogs. Dessutom gjordes ett
fyllnadsval till styrelsen.
16 november hade Klintetraktens framtid idémöte i Hamnkyrkan i Klintehamn. Drygt 30
personer hjälpte till att diskutera fram nya idéer som ska stödja utvecklingen i Klintetrakten.
Idéerna togs fram genom grupparbeten med livliga diskussioner. Det blev stor bredd i förslagen
som kom att handla om bättre service, möjligheter till mer kontakter med havet, fler evenemang,
möten och aktiviteter i hela vårt område. Dessutom kom många förslag om hur vi ska medverka
till ett bra välkomnande av de nya gotlänningar som vi förväntar oss också till vårt område.
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Arbetsgrupper

Välkomnandegruppen
Arbetsgruppen för ett bra och välkomnande mottagande av nyinflyttade och nyanlända har i
första hand fokuserat på förberedelser inför etablerande av asylboenden. Förutsättningarna har
under året förändrats från det planerade mottagandet på Gotland i samarbete mellan Regionen
och Migrationsverket där Klintehamn var tänkt som en av orterna för asylboende.
Migrationsverket tog över hela ansvaret för boenden i samband med att antalet asylsökande till
landet ökade. Under december månad har asylboenden med kort varsel inrättats i Björkhaga och i
Fröjel.
Arbetsgruppen har hållit sig uppdaterad om läget genom täta kontakter med olika aktörer inom
Region Gotland och med studieförbund och enskilda. Ett nätverk har bildats bestående av
organisationer och personer som förklarat sig intresserade av att delta i arbetet. Under våren 2015
hölls ett möte på biblioteket där olika idéer kom upp. Förslag på aktiviteter var exempelvis
språkcafé på biblioteket, svenskundervisning och samhällskunskap i studieförbundens regi, att
göra saker tillsammans som att sticka, laga mat, att ha mötesplatser, utflykter och att föreningar
och organisationer bjuder in och berättar om sin verksamhet. Arbetsgruppen håller i kontakterna
med nätverket för att förverkliga idéer under 2016 i samverkan med de organisationer, studieförbund och enskilda som redan engagerat sig i Björkhaga och Fröjel.

Fibergruppen
Fibergruppens uppdrag avgränsades redan från start till att det område som skulle kartläggas och
läggas fiber var endast de centrala delarna av tätorten, eftersom andra föreningar redan lagt ut
fiber till fastigheterna utanför kustvägen 140/141 och Sandavägen samt i hamnområdet.
Gruppen enades också ganska snart om att försöka hitta en lösning där man inte var tvingad att
bilda en egen förening som man gjort på andra ställen utan istället en lösning med en entreprenör
som både bygger och förvaltar nätet. Dessa slutsatser baserades på ett antal möten med andra
som byggt och deras erfarenheter. Gruppen räknade med att det skulle vara svårt att nå samma
engagemang i tätorten som man gör på landsbygden, och såg också att cirka en tredjedel av
fastigheterna som finns i samhället var bebodda endast kortare perioder under året. Detta ledde
till slutsatsen att dessa husägare sannolikt inte var intresserade av att knyta upp ett långt abonnemang som skulle kosta pengar varje dag hela året utan att det borde finnas möjlighet att välja
korttidsabonnemang.
Slutsatsen blev ganska snart att IP-Only/Gotland Fiber var den enda leverantören som svarade
mot gruppens krav och de erbjöd också ett attraktivt pris för denna tjänst. Kostnaden per
fastighet blev 16 500 kr, på plats i varje hus.
Gruppen informerade vid 5 tillfällen genom att gå runt och dela ut informationsblad, samt anordna 2 mycket välbesökta informationsmöten på Rondo i maj och juni 2015. Ett möte anordnades
dessutom för företagare och hyreshus i december 2015. Gruppen som bestått av ca 8-10 personer
har gjort ett omfattande och uppskattat arbete med många möten och långa promenader och
hembesök för att berätta om arbetet och erbjudandet. Gotland Fiber har ersatt föreningen för alla
utlägg. Över 80 % av alla fastigheter i samhället kommer att anslutas till fiber under våren 2016.
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Därefter kan var och en välja vilka tjänster man vill köpa utan att ha några fasta kostnader för
nätet och anslutningen.

Stranden – badet
Under 2014 började badplatsen vid Barlastkajen att återställas. Badbryggan återuppbyggdes sent
under året genom ideellt arbete och ekonomiskt stöd från Leader Gotland. Återställandet hade
förberetts genom många möten i arbetsgruppen, kontakter med myndigheter och med region
Gotland. I augusti bjöds alla invånare och besökare in till ett saftkalas på Barlastkajen där
planerna presenterades och diskuterades.
Under 2015 har arbetet varit inriktat på att färdigställa och etablera badplatsen. Genom
ekonomiskt stöd från flera föreningar har en mindre sandstrand byggts upp. Ett vindskydd och
möbler har byggts.
Gruppens medlemmar har haft tillsyn och städansvar på badplatsen under hela sommaren.
Region Gotland har medverkat med gräsklippning. 4 oktober genomfördes en lite större
gemensam städ- och förbättringsinsats.
En hel del återstår innan alla planer genomförts men badplatsen är nu etablerad och har fungerat
bra och varit väldigt uppskattad av många besökare. Badplatsen har kommit till användning inte
bara för bad utan blivit ett promenadmål och platsen för lite andra aktiviteter.

Vattnet och havet
Föreningen har tagit fram en bred beskrivning av problem och möjliga åtgärder vid kusten kring
Klintehamn för att den ska kunna fungera som en aktuell lägesbild och ram för fortsatt
bevakning, kunskapsuppbyggnad och olika aktörers agerande. Frågorna diskuterades bland annat
vid medlemsmötet 27 januari 2015 på biblioteket i Klintehamn. Enigheten var stor om vikten av
att på olika sätt arbeta för förbättringar. Föreningen fortsätter att i olika sammanhang bevaka
frågorna och argumentera för åtgärder.
Flera möten har tillsammans med båtklubben skett med vatten- och fiskevårdsansvariga
representanter för länsstyrelsen kring fiskevårdsfrågor med anknytning till Robbjensån. I regi av
Klinte båtklubb har rensning och upprustning skett av några partier av ån. Där ån passerar Norra
Kustvägen har Länsstyrelsen och Sportfiskarna ordnat vandringsmöjlighet för nejonöga.
Provtagning avseende kväve och fosfor gjordes varje månad under 2015 på två utvalda punkter
vid kusten för att få referensvärden för framtida uppföljning. Proven togs av och finansierades av
Västra Gotlands vattenråd som för övrigt vid sin extra årsstämma 22 april beslutade att avveckla
sin verksamhet. Man beslutade då även att Klinte båtklubb av kvarvarande medel skulle få 25-30
tkr för vattenvårdande åtgärder.
Under våren 2015 muddrades gäst- och småbåtshamnen av det företag som regionen då anlitat
för muddring av handelshamnen och rännan. Muddringsarbetena i handelshamnen avbröts
senare. En ny upphandling avslutades 19 februari 2016 och omfattar muddring av hamnen,
rännan, vändzon för fartyg i hamnens yttre del och upplägg av muddermassor för fortsatt
utbyggnad av hamnens markområde åt sydväst. Tekniska nämnden väntas ta beslut om
entreprenör i vår.
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Regionen har lämnat in bygglovansökan för utbyggnad av reningsverket i Klintehamn samt
ledningsbyggnad söderifrån så att reningsverken i Burgsvik och Kvarnåkershamn ska kunna
läggas ner och allt avlopp hanteras i Klintehamn. Föreningen har studerat bygglovhandlingarna
och har lämnat synpunkter till regionen på bl.a. läget för reningsverkets utsläppspunkt.
Ett av de konstaterade stora problemen i Klintetrakten är vikarnas dåliga status som främst beror
på effekter av övergödning och uppgrundning. De enda åtgärder som hittills vidtagits är den
vassröjning i Klinteviken som båtklubben brukar genomföra. Mer omfattande åtgärder behövs
men kräver mera kunskap, noggrann planering och betydande finansiering. Kunskapsuppbyggnad
och diskussioner fortsätter om möjliga åtgärder för Klinteviken och Sandboviken om några år.

Hemsida för Klintetraktens framtid
Föreningens hemsida, www.klintetrakten.se, etablerades under 2014. Den har som syfte att
presentera föreningen Klintetraktens framtid, dess uppdrag och arbete, bjuda in till medlemskap
och deltagande i arbetsgrupper, samt uppmärksamma intresserade personer på planerade
aktiviteter, möten osv. Styrelsens medlemmar är presenterade och för var och en finns epostadress angiven. Till föreningens ordförande framgår även telefonnummer. Föreningen har
även en e-postadress, info@klintetrakten.se, dit den som vill kan vända sig med tips, frågor eller
synpunkter.

Hemsidan Klintewebben
Under 2015 uppstod en möjlighet att förvärva den sedan flera år befintliga hemsidan
Klintewebben, vilken haft som syfte att samla och sprida information om vad som händer i
området, vilka företag som finns, samt ge tips om platser att besöka. Klintetraktens framtid
bedömde att Klintewebben, som under några saknat underhåll och utveckling, var värt att ta över
och utveckla, och Klinte Företagarförening såg det som intressant och kunde gå in och köpa
hemsidan. Arbetet med att uppdatera Klintewebben påbörjades, men snart insåg man att det
behövs en mer modern och användarvänlig plattform. Därför beslutades att lyfta över den
struktur och det material som är intressant till en ny hemsidesplattform: Klintetrakten. Den ska i
förlängningen rymma även Klintetraktens framtid. Arbetet påbörjades under 2015 och kommer
avslutas under 2016.

Andra händelser under 2015
Föreningen var med och inbjöd till Framtidsverkstad på ”Kuff ungdomsgård” den 25
maj. Framtidverkstaden genomfördes under ledning av studenter från SLU och handlade ”hur
vi som bor här kan göra Klintehamn till en ännu bättre plats för att bo, leva och verka på! ” Flera liknande
träffar genomfördes runt om på Gotland.
Representanter för styrelsen har träffat hembygdsföreningen i Fröjel och
hembygdsföreningen i Sproge för att diskutera gemensamma intressen och
samarbetsmöjligheter.
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Föreningen har bevakat och yttrat sig två gånger angående Trafikverkets planering av
cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn.
2 oktober träffade föreningen representanter för Gotlandshem och diskuterade möjligheterna
att bygga hyreslägenheter i området.

Slutord
Sedan föreningen startade 2014 har en hel del av styrelsens arbete handlat om att bygga upp en
organisation och etablera kontakter. Styrelsen har arbetet sedan april 2014 men det formella
bildandet skedde först i oktober och därför omfattar den föreliggande verksamhetsberättelsen,
ekonomiska berättelsen och revisorernas granskning hela den tid som föreningen funnits, till och
med 31 december 2015.
Föreningen har under den ganska korta tid som vi funnit genomfört många aktiviteter och lyckats
etablera många viktiga kontakter. Klintetraktens framtid har blivit en förening som är känd och
uppfattas som en viktig aktör åtminstone i Klintehamn. Vår verksamhet har bidragit till
förbättringar i Klintehamn men givetvis återstår det mesta av vårt arbete.
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