
     

  

 
 

Verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen för Klintetraktens Framtid överlämnar härmed verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2022. 

Inledning 

Vår förening hade vid årsskiftet 88 personmedlemmar, 11 föreningsmedlemmar och 26 

företagsmedlemmar. Vi ser ett oroande medlemstapp av främst personmedlemmar varför 

nyrekrytering kommer att bli en prioriterad uppgift framöver.    

Styrelsen har hållit nio möten, dessutom har arbetsutskottet träffats för förberedande möten.  

Våra planerade verksamheter under 2022 har kunnat genomföras då restriktionerna på grund 

av pandemin succesivt tagits bort. Mörka moln uppstod dock på vår himmel då vår omvärld 

drabbades av en stor tragedi, när Ryssland anföll Ukraina och satte i gång ett långvarigt krig. 

För vår del innebar det att den gamla flyktingförläggningen i Klintehamn åter togs i bruk och 

blev till hem för ukrainska flyktingar; i första hand kvinnor och barn. Ett drygt sextiotal 

flyktingar finns vid årsskiftet på boendet och vår förening har fått Region Gotlands förtroende 

att hantera medel som avsatts för integrationsarbete.  

Vi fick under fyra dagar i oktober förmånen att välkomna och ta hand om en grupp afrikanska 

forskare och doktorander i ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet, Campus Gotland 

och SLU. Syftet med besöket var att studera hur gotlänningarna upplever sin vardag, hur det 

är att leva och verka på Gotlands landsbygd. Om man känner sig trygg och säker, i smått och 

stort, t. ex ekonomi och jobb, tillgång till service, socialt men också i relation till 

energifrågan, klimatfrågan och kriget i Ukraina. Hur upplever man sin vardag och hur ser man 

på framtiden? Här engagerade sig flera från våra olika arbetsgrupper, men också andra 

personer som presenterade och visade sina områden. Ett mycket uppskattat besök som 

avslutades med middag på det ukrainska boendet, tillagat av personer som bor där.  

Inför valet i september bjöd vi in representanter från samtliga partier i Regionstyrelsen på 

Gotland till ett öppet valupptaktsmöte på Rondo, den 23:e augusti. Vi hade förberett frågor 

som rör vår trakt och den stora publiken fick en information från respektive parti om deras 

tankar kring framtiden och utvecklingen av vårt område.   

För de återstartspengar som vi beviljats, efter pandemin, har ett samarbetsprojekt startats 

mellan vår förening och föreningarna Knutpunkt Hemse, föreningen för Roma Kungsgårds 

framtid och Roma intresseförening. Rekrytering av gemensam projektledare har skett och den 

1:e februari 2023 anställdes Eva Lovén på en tid av två år.    

Styrelse, revisorer och valberedning 



Styrelse 

Ordförande: Amanda Ringkvist 

Vice ordförande: Ej tillsatt Sekreterare: Britt Johansson Kassör: Göran Wahlqvist 

Övriga ledamöter: Frida Hammarström (avsagt sig styrelseuppdrag från och med 221208), 

Sven Jakobsson, Janne Manni, Lovisa Stern, Stefan Stenberg och Elin Åderman.  

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året varav ett konstituerande. 
Revisorer: Lars Cramér och Bengt Johansson med Billy Pettersson som ersättare 

Valberedning: Aina Lindgren och Roland Stenberg med Aina som sammankallande.  

Balan/Badet 

Gruppens medlemmar har fortsatt med regelbundna städdagar och tillsyn av badet och 

området runt omkring. Inför säsongen rensades området på ogräs och en verktygslåda 

byggdes. Man har också fått lägga ner arbete på renovering av möbler och annat som utsatts 

för onödig åverkan. Badare och andra besökare har även detta år kunnat njuta av en välskött 

”Balan”. Via gruppens engagemang har privatpersoner införskaffat kanoter för uthyrning, som 

skötts via hamnpersonal.  

Evenemangsgruppen 

En tipspromenad i Djungelparken ordnades under sportlovsveckan. 

Tre uppskattade och välbesökta marknader arrangerades under året. Betoningen på lokalt 

hantverk och lokalt odlade produkter lockar intresserade besökare. Under årets Vårmarknad 

passade många på att hålla loppis och finnas med på den loppiskarta som föreningen tog fram. 

Höstmarknaden/Skördemarknaden gick av stapeln samtidigt som Klinte Marknad och hölls 

som traditionen bjuder sista lördagen i september. Musikunderhållning höjde stämningen och 

även detta år såldes ett stort lotteri med fina vinster till förmån för Världens Barn.  

En av sommarens varmaste dagar fick en fängslad publik ta del av Teatervagnens uppsättning 

av Shakespeares ”Stormen”. Klintetraktens Framtid bjöd på föreställningen och i publiken 

fanns både barn och vuxna.    

Djungelparken och Donnerska parken blev också i år ”upplysta” inför advent genom gruppens 

försorg. Till julmarknaden kom, förutom tomten och tomtemor, också glada barn och 

köpglada vuxna för att ta del av utbudet som i huvudsak placerats ut på parkeringen mittemot 

Re Market.  

Företags- och skyltgruppen 

Vi har lagt grunden i arbetet med att göra medlemskapet för företagen mer attraktivt. Detta 

genom att analysera det nuvarande erbjudandet och skapa förutsättningar för att tydligare 

kommunicera erbjudandet om medlemskap till företagare i trakten. 

Ett förslag till ny infartsskylt har arbetats fram under året och ett erbjudande har tagits fram 

till företag som kommer ha möjlighet att synas där.  

Samarbetet med Suderviljan har fortsatt som tidigare år med blomsterarrangemang i 

lyktstolpar och vid båten vid infarten. En vecka runt Alla Hjärtans Dag, har ett 

blomstersmyckat hjärta stått uppe centralt i samhället invid övergångsstället till Coop och 

busstationen. Genom Gotland Media har vi erbjudit företagare möjlighet till rabatterade 

annonser i samband med våra evenemang.   

Hamn och kalkbrytning 
SMA:s ansökan om utökad kalkbrytning har noga följts, och efter det att Mark- och 



Miljööverdomstolen avslagit SMA:s ansökan har gruppen varit vilande och ärenden rörande 

hamnen har överförts till gruppen ”Kust och Hav”.  

Kust och hav 
I såväl Program för Klintehamn 2030, samrådsförslag till Översiktsplan Gotland 2040 

(ÖP2040) som samrådsförslag till Grönplan för Gotland lyftes Robbjänsån fram som en stor 

tillgång i arbetet med att utveckla för Klintehamn som ort. Föreningen har i sina inskickade 

samrådssynpunkter betonat detta. Klinte båtklubbs långsiktiga engagemang kring att förbättra 

förutsättningarna för traktens fiskbestånd är av stor betydelse. 

I förslaget till grönplan föreslogs att man ska ”utreda hur den gröna länken längs kusten kan 

knytas ihop norr-söder genom en rad åtgärder till exempel en bro mellan Vivesholm och 

Warfsholm, tydliggörande av koppling söderut antingen genom hamnen eller via tätorten, mot 

Balans badplats, samt tillgängliggörande av kustnära stig genom Mulde som ofta är sankt 

och svårframkomligt. Promenadslingan genom Mulde våtmarksområde bör också ses över ur 

ett tillgänglighetsperspektiv. Denna åtgärd kräver samordning med alla berörda markägare.” 

Detta är helt i linje med föreningens ambitioner för utvecklingen av kustområdet vilket 

betonades i de synpunkter som föreningen lämnade.  

Förbättrad vattenkvalitet och bättre förutsättningar för fisk i de övergödda vikarna vid 

Klintehamn är en väsentlig faktor för ortens attraktivitet varför frågan om behovet av flytt av 

utsläppspunkten även fortsättningsvis kommer att vara prioriterad. Under året har dock inga 

nya inspel gjorts i denna fråga utöver att peka på problematiken i föreningens inlämnade 

synpunkter på samrådsförslaget till Översiktsplan Gotland 2040. 

Inget av särskilt intresse har under året skett vad gäller hamnverksamhetens utveckling. 

Samhällsservice och bostäder 

Föreningen fick, genom medel från Region Gotland, uppdraget att inventera och erbjuda olika 

aktörer medel för ”Förstärkt sommarservice”. Renhållning, avfall och tillgängliga toaletter 

blev de områden som i första hand beviljades bidrag till inför sommarsäsongen. Mycket 

uppskattat av de som fick bidrag till skötseln av sina besöksmål och en ny arbetsuppgift för 

oss som gjorde vår förening synlig på flera platser i trakten.  

Efter flera år med påtryckningar och därefter utfästa löften om en Trygghetspunkt i 

Klintehamn, kunde så den efterlängtade invigningen ske och verksamheten startas upp i 

Klinte vårdcentrals före detta lokaler. Den 5:e september klipptes banden och många är nu 

tacksamma över att slippa lägga tid och pengar på ”onödiga” resor.    

Föreningen lämnade i april 2022 samrådssynpunkter på det omfattande förslaget till 

Översiktsplan för Gotland 2040. Det av regionfullmäktige 2019 antagna Program Klintehamn 

2030 var integrerat i översiktsplanen. Samtidigt med översiktsplanen var även Grönplan för 

Gotland ute för samråd och beaktades i föreningens synpunkter.  

Den 24 oktober 2022 fastställde regionfullmäktige Länsplan för regional transportinfra-

struktur 2022–2033. Med hänvisning till bland annat Program Klintehamn 2030 finns nu 

ombyggnad av korsningen Väg 140/Verkstadsgatan-Hamnvägen med i den långsiktiga 

genomförandeplaneringen. Citat ur länsplanen: ”Kostnaden bedöms uppgå till 20,4 miljoner 

kronor. Samordning bör ske med eventuella genomföranden av åtgärder på det kommunala 

vägnätet. Förslag finns i Program Klintehamn 2030. Arbetet med vägplan för åtgärden 

föreslås starta 2022. Byggskedet väntas starta år 2025 och åtgärden är planerad att avslutas 

år 2027.” 



 

 

Välkomnandegruppen 

Gruppen har på grund av rådande omständigheter återuppstått och tillsammans med andra 

föreningar och Region Gotland har man under andra halvåret kommit igång med aktiviteter 

för vår nya flyktiggrupp från Ukraina, men också fortsatt med samarbete kring språkcaféer för 

alla våra nyanlända. En badresa har vi också hunnit med och samarbete vid Höstmarknaden, 

med de ukrainska flyktingarna som då sålde egenproducerad mat.   

Under Internationella dagen, den 14:e november, stod vår förening värd för två programinslag 

i Klintehamn. På biblioteket föreläste Peter Knutas och visade bilder från Gammelsvenskby; 

invånarnas dramatiska historia och deras oroliga nutid. Byn är en del av Ukraina och har 

drabbats av krigets fasor och många har flytt, men många finns också kvar.  

Mona Nylund från Rödakorset gav oss sen nyttig information om vad vi bör tänka på för vår 

egen del när det gäller Krisberedskap och utrustning.  
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