Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Klintetraktens framtid överlämnar härmed verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2017.

Inledning
Föreningens tredje verksamhetsår har inneburit en fortsatt stark utveckling av
våra verksamheter. Arbetsmetoden att arbeta genom ämnesinriktade
arbetsgrupper har varit fortsatt framgångsrikt och flexibelt. Vissa
arbetsgrupper är permanenta medan andra är mer eller mindre kortlivade.
Hamngruppen, som bildades under 2016, har fortsatt följt utvecklingen av
hamnens utbyggnad och beslut om utökat tonnage. Gruppen för kust och hav
ser utbyggnaden av reningsverket med bibehållen utsläppspunkt som det
största hotet mot en tilltalande kuststräcka miljömässigt sett, vilket påtalats.
Välkomnandegruppen har i huvudsak fokuserat sitt arbete mot de asylsökande.
I samverkan med andra föreningar, studieförbund, Svenska kyrkan och
biblioteket har ett stort utbud av aktiviteter erbjudits. Gruppen för
samhällsservice och bostäder har kontaktat Gotlandshem för uppgifter i
bostadsfrågan. Kontakterna som tagits med Regionen har bl.a. lett till ett antal
möten och workshops ämnade att rädda/utveckla serviceutbudet i trakten.
Inför UNICARES öppnande av vårdcentralen lämnade föreningen synpunkter på
bl.a. kvalitetssäkring till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Ordförande: Utses, på styrelsemötet med mandattid nästa styrelsemöte och
perioden fram till detta.
Sekreterare: Britt Johansson
Kassör: Göran Wahlqvist
Övriga ledamöter: Lars Bjurström, Göran Björnberg, Karin Björnson, Sven
Jakobsson, Eva Jan, Emilia Lindqvist, Stefan Stenberg, Simon Stenman och Kent
Österdahl.
Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under året varav ett
konstituerande.
Revisorer: Ulf Klasson och Bengt Johansson med Billy Pettersson som ersättare
Valberedning: Håkan Jonsson, Tullan Kahlström och Aina Lindgren.

Badgruppen
Vi har skött badplatsområdet och gjort en del förbättringar.

Planeringen, bidragsansökan och byggandet av ett utegym genomförde vi under året,
även om hela processen blev fördröjd. Det innebar att gymmet knappast alls hann
användas under 2017 men är redo inför 2018.Den del av badplatsen som framförallt är
anpassad för små barn har förbättrats under 2017 genom att vi kunnat hyra in
maskinkraft.
Regionen har fortsatt klippa gräset på badplatsen.

Hamngruppen
Gruppen har följt och bevakat frågor om hamnen och kalkbrytning.
Under hösten så tog frågan om kalkbrytning en ny vändning när SMA tagit över och
förbereder en betydligt större kalkbrytning än tidigare ägare. Gruppen har för föreningens
räkning lämnat ett samrådsyttrande.

Kust och hav
Klintekustens största miljöproblem utgörs av utsläppen från reningsverket eftersom
utsläppspunkten är belägen för långt in i den stora bukten för att havsströmmarna ska
kunna spä ut och transportera bort närsalterna och andra miljöpåverkande ämnen.
Föreningen har redan tidigare påtalat detta men lämnade den 12 juni återigen en skrivelse
till regionen med tunga argument för att flytta reningsverkets utsläppspunkt längre
söderut. Någon reaktion på skrivelsen har dock inte erhållits från Tekniska nämnden.
De tidigare skisserade tankarna att göra Vivesholm bättre tillgängligt, t.ex. genom en
passage över sundet till Sandboviken, har fått vila eftersom länsstyrelsen under hösten
2016 beslutade att göra Vivesholm till ett naturreservat men beslutet sedan kom att
överklagas.
Tanken att närmare studera hur strandzonen på Söderlandet skulle kunna göras bättre
framkomlig och attraktiv hann inte fullföljas.
Klinte båtklubb lämnade förslag till länsstyrelsen att få fördjupa ett stråk i inre
Klinteviken längs kustvägen (väg 140). Länsstyrelsen har krävt mer information om bl.a.
kvalitet på upptaget bottenmaterial.

Välkomnandegruppen
Målet var att arbeta för ett bra och välkomnande mottagande av nyinflyttade/nyanlända
till Klintehamn. Arbetet med nyanlända har prioriterats under året och träffar för andra
nyinflyttade har fått stå tillbaka. Det som krävt finansiering har bekostats av dem vi
samarbetat med. Samverkan har utvecklats med olika aktörer.
Migrationsverket stängde med kort varsel asylboendet i Fröjel januari 2017 och boendet i
Klintehamn under januari månad 2018. Cirka 20 familjer med uppehållstillstånd har fått
egna bostäder i Klinte med omnejd.

Gruppen arrangerade under januari en föreläsning om asylprocessen för volontärer.

Handarbetsträffar har pågått under hela året på boendet i Klintehamn via studieförbund
och därefter med RK som arrangör och en utställning av alstren visades i maj. Vid
aktiviteter har föreningen medverkat ex vid badresor, sykurs, sagostunder från
biblioteket, besök av Cirkus Cirkör och idrottsfest. En fritidsledare från Svenska. Kyrkan
har sysselsatt barn under sommaren.
Gruppen har ordnat studiebesök på arbetsplatser och andra besöksmål för mindre grupper
vid 7 tillfällen. En volontär har under terminerna haft särskild språkundervisning för
kvinnor. Föreningen har varit involverad i vår- och höstfest på Rondo, där nyanlända och
Klintebor kunnat träffas. Andra möten mellan ”gammelsvenskar” och nyanlända har varit
berättarcaféer med tolkar på biblioteket och några språkcaféer.
Vi har engagerat oss för att få ett bra avslut vid stängningen av Klinte asylboende, inte
minst praktiskt för att allt bagage med Lions hjälp skulle kunna komma med till de nya
bostäderna. Aktiviteter och möten med de på asylboendet har varit kontinuerliga. Vi har
försökt ha en lå

Gruppen samhällsservice och bostäder
Föreningen har tidigt identifierat bristen på främst hyreslägenheter i Klintehamn som ett
centralt hinder för ortens utveckling. Med stöd av bl.a. egen enklare enkät samt statistik
över omflyttningar inom Gotlandshems lägenhetsbestånd i Klintehamn, påtalade
föreningen i januari den akuta kösituationen för Gotlandshems ledning. Föreningen har
även pekat på att Gotlandshems kö borde kunna användas som en grund för en enkät till
de köande.
Den 19 juni lämnade föreningen kritiska synpunkter till länsstyrelsen på dennas analys av
bostadsmarknaden på Gotland och påtalade då bl.a. bristen på analysunderlag och
motsade länsstyrelsens bedömning att bostadsmarknaden på ön, förutom i Visby, var i
balans.
Föreningen har deltagit i informationsmöte och lämnade den 30 mars remissyttrande över
Regionens rapport ”Strategi över ett långsiktigt serviceutbud på Gotland”. Förutom kritik
av Regionens låga ambitionsnivå för byggande i Klinteområdet framfördes synpunkter på
underlag. Föreningen betonade att Region Gotland ska vara drivande för att skapa en
trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Lördagen den 10 juni organiserade föreningen en städdag på Klintehamns samhälle.
Drygt femton personer deltog och flera boende passade också på att rensa upp områden
som vätter mot gator och allmän plats. Ett lyckat projekt som vi avser att fortsätta med.
Regionen inbjöd till två ”Work Shops” i juni på Rondo, på temat Klintehamn 2030.
Resultatet sammanställdes i en rapport som är ett underlag i det fortsatta uppdraget från
Regionen att ta fram ett program för Klintehamn. I programmet ska utgångspunker,
strategier och mål för den framtida utvecklingen framgå. Föreningen har träffat
projektledarna för att även finnas med i den fortsatta processen.
Regionen inbjöd tillsammans med föreningen till ett offentligt möte om Vårdcentralen i
Klintehamn den 3 april, där Uniccare presenterade sina tankar vid ev. övertagande av
driften. Föreningen lämnade därefter skriftliga synpunkter till Hälso- och

sjukvårdnämnden om det angelägna att precisera krav på kvalitet och omfattning.
Vårdcentralen öppnade igen den 1 september i Unicares regi.
Ett mål har varit att utveckla kontakterna och kontaktvägarna med Region Gotland.
Föreningen har i september påtalat vikten av hålla möten med utvecklingsbolagen där vår
förening också bjuds in.

Evenemangsgruppen
Företagsutveckling
Vi har gjort ett utskick till företag i trakten i syfte att behålla de företag vi har samt värva
nya företag och presentera idéer kring mervärden. Detta gjordes i form av ett nyhetsbrev
under våren. Styrelsen har också beslutat om nya serviceavgifter för företagen från 2018.
Vi vill skapa mervärden för företagen att fortsätta vara/bli medlemmar i
företagarföreningen.
o

Mervärde 1 – Skapa en synlighet på skylten vid samhällets entré. Ny
prissättning från 2018 där ingångsavgiften sätts till 2 500 kronor och den
årliga avgiften till 1 000 kronor. 500 kronor av den årliga avgiften avsätts
till ett ungdomsstipendium.
Arbete med att förändra skylten vid infarten pågår. Detaljerna kring
ungdomsstipendiet behöver utvecklas noggrannare.

o

Mervärde 2 – Skapa en synlighet för medlemsföretagen på hemsidan.
Hemsidan har varit svår att få grepp på men beräknas genomföras 2018.

o

Mervärde 3 - Arrangera 4 Frukostmöten under året med inbjudna talare.
2 frukostmöten har arrangerats. Ett helt i egen regi, ett i samarbete med
Björkhaga.

o

Mervärde 4 – Ta fram ett rabatterbjudande till enskilda medlemmar hos
medlemsföretagen. Rabatterbjudandet lagt på is.

Vi har under året sett till att blommorna på samhället och ute vid båten kommit på plats
och skötts om. Detta i samarbete med Suderviljan. Gruppen har även köpt in mer
belysningar och fått dessa på plats i träden kring Torget. Gruppen köpte även in
hängmattor och satte upp på Torget men dessa togs ner av Regionen.
Evenemang
Under året genomfördes 3 evenemang.
o Valborgsmässofirande på Balan genomfördes i sedvanlig ordning.

o Vårdagen genomfördes den 27 maj under Kristi Himmelsfärdshelgen.
o Julmarknaden genomfördes i samarbete med Lions den 26 november.

Gruppen har även inlett samtal med Klinte Marknadsförening avseende ökat samarbete.

