Styrelsen för Klintetraktens Framtid överlämnar härmed
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Inledning
Detta, föreningens andra verksamhetsår har inneburit en stark utveckling av våra verksamheter.
Arbetsmetoden att arbeta genom ämnesinriktade arbetsgrupper har varit fortsatt framgångsrikt
och flexibelt. En arbetsgrupp kan bildas snabbt när ett nytt behov uppstår och också läggas ner
när uppgiften är slutförd. Vissa arbetsgrupper är mer permanenta medan andra mer eller mindre
kortlivade. Exempel på detta är Fiber gruppen som nu slutfört sitt arbete och Hamngruppen som
uppstod under hösten.
I början av året lades Företagarföreningen ner och vår förening fick överta ansvaret
för de flesta av den föreningens aktiviteter, främst vårdagen och Julskyltningen, för
detta arbete bildades ”Evenemangsgruppen”. Hamngruppen bildades för att skapa mer
kunskap och opinion kring frågan om hamnens eventuellt utökade utlastning med det
nya godsslaget sten, oro finns kring både trafiken och ökat buller och damm. Oro för
vårdcentralens framtid gjorde också att vi i samverkan med Region Gotland anordnade
ett informationsmöte i december. Flyktingkatastrofen i världen har också starkt
påverkat oss, i vår område etablerades tre akuta asylboenden, två i slutet av 2015
(Sanda o Fröjel, samt i samhället inför sommaren. Alla dessa nya boende har påverkat
oss alla, de har inneburit nya möjligheter och vi har försökt möta deras behov och
förhoppningar så gott vi kunnat.

Föreningen hade vid årets utgång totalt 106 medlemmar,
75 av dessa var personmedlemmar, 4 föreningsmedlemmar och 27
företagsmedlemmar.

Styrelse, revisorer och valberedning
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Jacob Ahlin ordförande fr.o.m. 2016919,
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Stenberg, Kent Österdahl, Jeannette Stenebäck, Göran Björnberg Peder Wennersten
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Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året samt två
konstituerande möten i samband med årsmöte och extra årsmöte.
Revisorer: Ulf Klasson och Bengt Johansson med Billy Pettersson som ersättare.
Valberedning: Aina Lindgren, Håkan Jonsson och Karin Persson.

Möten:
Ordinarie årsmöte hölls den 15:e mars och extra årsmöte den 19:e september.
Allmänt informationsmöte med Per-Olof Sahlberg om asylfrågan, 3:e mars, på
biblioteket. Cirka 50 personer deltog.
Allmänt möte på biblioteket med information av hamnchefen i anledning av ändrad
verksamhet på hamnen, 19:e september. Cirka 60 personer deltog.
Allmänt möte på Rondo, tillsammans med regionen HSN/HSF, om framtiden för
vårdcentralen i Klintehamn, genomfördes den 15 november. Cirka 120 personer
deltog.
Allmänt möte på Rondo,15:e december, med anledning av ändrad utskeppning från
hamnen i Klintehamn med medverkan av representanter från Regionen TF/TN/Miljö
mfl.. Cirka 150 personer deltog.
Föreningen har varit representerad vid tre tillfällen då GUBIS har inbjudit till möten
med övriga utvecklingsbolag och Region Gotland samt vid GUBIS årsmöte.
I januari 2016 hölls möte på Visby Strand; "92 möjligheter", en person deltog i mötet.

Arbetsgruppernas arbete
Fibergruppen
Fibergruppen arbete har under året i princip slutförts. I slutet av 2015 fick IP Only vårt
uppdrag att ansvara för att Klintehamns samhälle fick en modern uppkoppling till
fastigheterna via Fiber. Över 80 % av de permanentboende anslöt sig till erbjudandet
och över 60 % av de säsongsboende likaså, ett mycket bra resultat efter hårt jobb i
gruppen. I slutet av maj hade alla privatfastigheter blivit uppkopplade och vid
årsskiftet var också de allra flesta kommersiella fastigheter inkopplade, några enstaka
fastigheter installerades i början av 2017.
Eftersom styrelsen ansåg att det fortsatta arbetet med att bilda en grupp för
abonnemangen inte skulle etableras i vår förening så övergick gruppen till detta
fortsatta arbete i Bygdegårdsföreningen. I Juni hade vi ett avtal om tjänsteleverans
med Boxer och vid utgången av 2016 hade vi 121 abonnenter i den gruppen och
Bygdegårdsföreningen 121 nya medlemmar.

Stranden - badet
Badet på Barlastkajen:
Skötseln och den dagliga användningen av badet har fungerat bra. Många visar att
badet och hela området är uppskattat. Området börjar bli mer än ett bad och sista
april firade vi in våren med brasa, sång och korvförsäljning och tal.
Vår plan att förbättra stranden, i första hand för barn, har inte gett önskat resultat.
Förhoppningsvis blir det möjligt att åstadkomma en bättre strand framöver genom

maskinkraft som vi inte haft resurser till under 2016.

Kust och hav
Hamnen
Med anledning av beslutad muddring och hamnförlängning sändes en skrivelse till
regionen där vi pekade på att man inte beaktat reningsverkets utsläppspunkt. Vi
föreslog att man med hänsyn till den stora investeringen i reningsverkets utbyggnad
skulle lägga mer pengar på att flytta utsläppspunkten ett par kilometer söderut.
Vi har under sommaren dokumenterat partikelutsläpp från reningsverket vid
utsläppspunkten.
Vi har följt muddringsarbetet och kollat vilka villkor för allmän hamn som finns.

Gång och cykelbana Västergarn - Klintehamn
Vi har skrivit brev till landshövdingen med önskan om att hon driver på så att inte
gång- och cykelvägen blir ytterligare försenad.

Bostäder i Klintehamn
Vår grupp har sammanställt statistik från Gotlandshem över efterfrågan på deras
ledigblivna lägenheter. Vi har också genomfört en egen enkel enkät om
bostadsönskemål.
Vi arbetar utifrån ovanstående med en skrivelse till Gotlandshem om det stora behovet
av nya lägenheter.

Evenemangsgruppen
Vårdagen anordnades lördagen den 7 maj. Företagare, privatpersoner och skolklasser
hade försäljning och flera personer deltog med bakluckeloppis. Klintehamns Kläder
hade modevisning. Nytt för året var Kaipsoppetävling med flera deltagare.
Julskyltning
Söndagen den 20 november hade gruppen huvudansvar för julskyltningen på samhället.
Tomteparad, dans kring granen och utdelning av godispåsar liksom eldshow och
fyrverkeri ingick i programmet. En tipspromenad fanns uppsatt och till den hade
vinster skänkts från företagare i trakten. Inför julskyltningsdagen hade nya ljusslingor
satts upp kring torget och nödvändiga tillstånd sökts.

Välkomnandegruppen
Arbetet med nyanlända har prioriterats under året. Välkomnandegruppen har ett
nätverk av frivilliga och organisationer för att ta emot nyanlända på ett bra sätt.
Under året har Migrationsverket med kort varsel både startat och lagt ner asylboenden
i Klintetrakten, asylboenden har funnits i Björkhaga, Fröjel och Klintehamn.

Välkomnandegruppen arrangerade i början av mars en föreläsning om ”Människor på
flykt- vilka och varför”. Aktiviteter som anordnats riktade till asylsökande i samarbete
med andra är språkträffar på biblioteket, sagostunder för barn, handarbetsträffar för
kvinnor från boenden i Fröjel och Klintehamn samt simundervisning för kvinnor och för
barn. Under sommaren anordnade välkomnandegruppen utflykter i Klintehamn och
föreningen medverkade till att barnen utrustades med cykelhjälmar via Röda Korset.
Under sommaren har en språkgrupp för kvinnor anordnats genom föreningen.
Vi har också bjudit in företrädare för Regionens integrationsenhet. Föreningen
lämnade en skrivelse till Migrationsverket inför att Klintehamns asylboende skulle
stängas under hösten och påtalade konsekvenserna framförallt för barnen.
Klintehamns asylboende har fått förlängt avtal. Välkomnandegruppen har tilldelats
årets integrationspris tillsammans med nio andra nätverk på ön som arbetar för att
nyanlända ska tas emot på ett bra sätt.

Hamngruppen
I början av hösten beslutade att tillsätta en ”hamngrupp” för att bevaka de lokala
intressena vid planeringen av den nya och utökade verksamheten i hamnen.
Gruppen har därefter träffats många gånger och producerat informationsmaterial,
insändare och tagit fram mycket underlag. Gruppen såg också ett tydligt samband
mellan hamnens ändrade verksamhet och ökad kalkbrytning, bland annat i Klintebys.
Under hösten har det också varit två offentliga möten om frågan med medverkan från
regionen.

Hemsida för Klintetraktens framtid
Hemsida och facebookkonto har under året kommit igång och används som information
om föreningen och föreningens verksamhet.
Vår större ambition att bli en bra informationskälla om vad som händer i vårt område
som helhet har vi inte nått, men arbetet fortgår.

Slutord
Föreningens aktiva har lagt ner mycket arbete på att bevaka samhällsutvecklingen i
vårt område. Vi har tagit kontakter och gjort skrivelser i aktuella frågor. Förutom
detta är mycket praktiskt arbete nedlagt på trivselbefrämjande aktiviteter och
deltagande i begivenheter i vår trakt. Det är vår förhoppning att vi synts och märkts

och att vi framöver ska intressera fler i vårt arbete.
Uppgifterna har blivit fler när vi tog över evenemangen efter Företagarföreningen, här
ligger utmaningen att nå företagen i hela området och att engagera företagarna i det
gemensamma arbetet för att göra vårt område mer attraktivt och visa på den bredd
och service vi kan ge både boende och besökare.

Vi har under året sett flera exempel på att den offentliga sektorn, främst genom
Region Gotland vill, men allt oftare inte har resurser och förmåga att bibehålla dagens
samhällsservice. Här har vi under året gjort mycket och vi kommer att fortsätta att
bevaka vad som planeras i nerdragningar av offentlig service. Här kommer vi att
arbeta med ökad dialog med berörda och med fler informationsmöten när frågor som
berör innevånarna uppstår.

