
Verksamhetsplan 2019

Verksamhetens inriktning
Föreningen ska fortsätta verka för ett brett engagemang för Klintetraktens 
utveckling, bedriva opinionsbildning och på andra sätt ta tillvara 
Klintetraktens utvecklingsmöjligheter och intressen. Föreningen ska också 
verka för miljö- och naturvårdsåtgärder inom området. 

Föreningen ska medverka till att företag inom området utvecklas. 

Föreningens viktigaste tillgångar är aktiva medlemmar och ett förtroende från 
Klintetraktens invånare och företag. För att vi ska bli starkare behöver föreningen få fler 
medlemmar och vår verksamhet bli mer känd. 

Föreningens arbete leds och planeras av en styrelse. Det är i arbetsgrupperna som vi 
erbjuder och genomför den huvudsakliga verksamheten. 

Arbetsgrupperna har valt lite olika strategier för sin verksamhet och det finns goda skäl 
till att de jobbar olika. För att verksamheten ska kunna utvecklas måste fler bli aktiva. 

Vi bör också ha som ambition att, vid behov, etablera fler arbetsgrupper så att 
föreningens arbete kan breddas. 

Prioriterade områden och aktiviteter under året
Under 2019 är det flera viktiga aktiviteter som föreningen ska ha hög prioritet att bevaka 
och agera för att tillgodose områdets intressen, bland annat:

Lämna samrådssynpunkter på Program 2030 (senast 4:e mars) och sedan 
följa Regionens handläggning av ärendet

Lämna yttrande över SMA Minerals ansökan om att kraftigt få utöka 
kalkbrytningen vid Klintebys. 

Sjösätta en ny webbplats för Klintetrakten.

Badgruppen: Balan
Badplatsen och området i badets närhet har potential att bli en samling för lite olika 
aktiviteter. Vi ser flera möjligheter att skapa stråk för promenader och motion som gör att 
Balan kan knytas ihop med befintliga vandringsleder söderut.

Vår plan är att bevara och utveckla en stor yta i strandzonen klippt som kan vara 



tillgänglig för olika aktiviteter. Vi ska också försöka få bättre skyltning.

Det är också viktigt att vi har förmåga att sköta och underhålla utegymmet. 

Evenemangsgruppen
Under 2019 vill evenemangsgruppen fortsätta driva vårmarknaden och julmarknaden i 
samma anda, och vidareutveckla. För att få igång våra evenemang, och sätta dem på 
kartan har det hittills varit kostnadsfritt för medlemmar att delta. Vi tycker nu att vi 
lycktas sätta evenemangen på kartan och kommer därför i år att höja avgiften för 
försäljare till 200 kr/person eller företag. Är man medlem i Klintetraktens Framtid betalar 
man dock endast halva avgiften, dvs 100 kr/person eller företag.  

Nytt för i år är, att Evenemangsgruppen helt kommer att ta över bakluckeloppisen på 
Klinte marknad. Vi vill få igång mer aktivitet på Donnersgatan och ser detta som ett bra 
tillfälle att visa det.  
Under 2019 vill vi värva fler medlemmar genom våra evenemang. 

Hamn och kalkbrytning
Gruppen fortsätter att bevaka frågor om kalkbrytningen och hamnen.

Utifrån SMAs pågående verksamhet och nya ansökningar från företaget kommer vi att 
vara med och lämna synpunkter om verksamheten och hur det kan komma att påverka 
Klintehamn med omnejd.

Kust och hav
Under arbetet med Regionens planering för Klintehamn har föreningen eftersträvat att 
vara en aktiv dialogpartner. Att därvid verka för att kusten görs ännu bättre tillgänglig 
och attraktiv har varit en av föreningens fokusfrågor för att därigenom öka trivseln och 
möjligheterna för ortens boende och besökare. 

Fortsatt bevakning är nödvändig av effekterna av reningsverkets utbyggnad som ska 
möjliggöra nedläggning av reningsverken i Burgsvik och Kvarnåkershamn. God 
vattenkvalitet i vikarna vid Klintehamn är en väsentlig faktor för ortens attraktivitet 
varför frågan om flytt av utsläppspunkten även fortsättningsvis måste vara prioriterad. Att 
Tekniska nämnden i ett beslut 24 oktober 2018 avfärdade föreningens argument ser vi 
som ett tillfälligt bakslag. Vikarnas status och utsläppspunktens läge anser vi bör tas upp i 
regionens planering för orten.

Hamnverksamhetens utveckling och effekter på omgivningen bevakas.

För det rörliga friluftslivet skulle det vara intressant med förbättrade förflyttningsmöjlig-



heter och besökspunkter längs kuststräckan Varvsholm – Vivesholm – Björkhaga. 
Föreningen bör vara positiv till att ge sitt stöd till genomtänkta förslag från olika 
intressenter.

Robbjensån som flyter tvärs genom samhället är en fantastisk tillgång som en av de bästa 
reproduktionsmiljöerna på ön för havsöring. Regionen lyfter i sitt planeringsunderlag för 
Klintehamn 2030 upp värdet av ån för ortens karaktär. Båtklubben svarar sedan många år 
för nödvändiga fiskevårdande åtgärder i ån. Föreningen bör verka för att åns kvaliteter 
bättre synliggörs.

I mån av tid bör studeras om strandzonen längs Söderlandet kan göras mera framkomlig 
och attraktiv så att bl.a. Matshagar och Fröjelkusten söderut kan nås denna väg. 
Balangruppen kommer eventuellt att driva denna fråga.

Samhällsservice och bostäder
Föreningen kommer att kontinuerligt bevaka och försöka påverka serviceutbudet för ett 
tryggt och hållbart samhälle. Här är tillgängligheten till vårdcentralen en angelägen fråga 
att prioritera. Att följa planerna på nya uthyrningslägenheter och Region Gotlands 
planering för att möjliggöra nya bostadsområden har hög prioritet. Processen kring 
”Klintehamn 2030” följs noga och där kommer att lämna synpunkter och få aktuella 
uppdateringar.  

Föreningen har efterlyst resultatet, med särskild betoning på Klintehamn, av den enkät till 
sin totala bostadskö som Gotlandshem genomförde kring årsskiftet 2017/2018. Ca 10 000 
personer svarade på enkäten. Föreningen har även efterlyst att för egen bearbetning få 
tillgång till den del av materialet som kan hänföras till Klintehamn.

Välkomnandegruppen
Gruppen ska arbeta för ett bra och välkomnande mottagande av nyinflyttade/nyanlända i 
Klintehamn med omnejd. 

Särskilda insatser riktas till nyanlända i första hand tillsammans med Klintehamns 
bibliotek och Fritidsbanken och bygger på det samarbete som inletts under 2018. 
Föreningen ska vara engagerad i språkcaféer på Fritidsbanken – planeras varannan fredag 
kväll - under våren. Fortsatta insatser under hösten under förutsättning att Fritidsbanken 
får behålla sin verksamhet och lokal i Klintehamn. Ett mål förutom att träna svenska och 
umgås är att informera och förmedla kontakter med ex idrottsföreningar och andra 
aktörer för att deltagarna ska kunna engagera sig i olika aktiviteter. Vi planerar att ordna 
kortare utflykter för att visa Klintehamns närmaste omgivningar, öppna för alla, under 
den varmare årstiden. 

Personliga besök vid inflyttningen, ibland med språkhjälp, för att kunna anpassa och 
tydliggöra informationen för nyanlända från andra länder. Ett syfte är också att kunna 



”lotsa” och hjälpa till med vissa kontakter för att underlätta i en för många främmande 
situation.

Eventuellt kommer man att arrangera någon föreläsning som rör integration beroende på 
vilka frågor som är aktuella. 


