Många idéer om Klintetraktens framtid
16 november 2015 hade Klintetraktens framtid idémöte i Hamnkyrkan i Klintehamn. Drygt 30
personer var där och diskuterade 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 det är möjligt att medverka
till ett bra välkomnande av de nya gotlänningar som förväntas också till vårt område.

Här kan du läsa gruppernas skriftliga redovisningar.
(Alla redovisningar finns ännu inte men kommer att skrivas in efterhand)
Efter redovisningarna från grupperna kommer vi också att komplettera med ytterligare förslag och
synpunkter som kommit och vi vill gärna ha in fler. Alla förslag ska diskuteras och prövas vidare. En
del kommer förhoppningsvis att kunna förverkligas helt eller delvis. En del kommer kanske att kunna
förbättras och några kanske inte är möjliga att genomföra, åtminstone inte nu.
Allt kommer heller inte att göras av föreningen Klintetraktens Framtid.

Grupp: Havet/stranden – bättre kontakt och mer positiva upplevelser
Väg 140 är en besvärlig och farlig barriär för samhällets kontakt med havet. Många föräldrar vågar
inte låta barnen ta sig över ensamma. Säkra övergångsställen behövs. Där Verkstadsgatan/Hamnvägen korsar på väg ut mot hamnen borde farten på en kort sträcka på väg 140 sänkas drastiskt (till
30). Detsamma gäller där Södra kustvägen passerar i södra änden av samhället. Även passagen över
väg 140 där vägen från Varvsholm kommer ut är problematisk.
Den kommande gång- och cykelbanan norrut kommer att öka kontakten med Björkhaga och Kovik.
Kanske bör föreningen, när cykelbanan är klar, ta initiativ till en stor samlad utflykt till dessa mål.
Föreningen bör göra förnyade försök att få Varvsholm att bli en mer aktiv del i det omgivande
samhället.
En snygg bro/spång till Vivesholm över inloppet till Sandboviken skulle få fler att upptäcka detta fina
naturområde.
Badet vid Barlastkajen behöver stabil sandbotten. Kanske borde badets ”armar” också återskapas.
Kusten söderut från vindkraftverken söder om Klintehamn bör göras framkomlig för gång och cykling
vilket inte borde vara alltför svårt. Det behövs avrinning från sanka partier, röjning av vegetation,
grus och/eller spänger. Borde vara möjligt att komma ända fram till Gannarveskär.
Ekstakusten en fantastisk tillgång. Tidvis väldigt många husbilar på vissa ställen. Ibland därvid viss
terrängkörning. Inga förslag formulerades dock.
Utegym börjar bli populärt och borde relativt lätt kunna anordnas på ett flertal ställen, t.ex. vid
Barlastkajen, längs stranden söderut vid och efter vindkraftverken, på hamnen, etc.
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Grupp: Mötesplatser och mötestillfällen
Gruppen pratade om möjligheten och behovet av fler mötesplatser och mötestillfällen. Det fanns
enighet överens om att det behövs fler möjligheter och kanske framförallt av mötesplatser för
spontanmöten.
Parkerna i Klintehamn skulle kunna göras mycket bättre för ”möten” genom flera olika förbättringar.
Parkerna kan göras mer ”mysiga” att vara genom fler bra sittplatser, bullerskydd mot länsvägen
(Donnerska parken) och därigenom ska parkerna upplevas mer intima. En konkret idé är att ”få
någon” att sälja/hyra ut kaffekorgar (kanske med en bok/tidning) för den som vill sitta en lite längre
stund i parken. Inte något som vi ska ”ordna” väl? Men en intressant idé för någon som vill testa som
del av affärsverksamhet?
Föreningen bör försöka stimulera olika aktiviteter, musik, gympa och annat. Mycket görs men det
finns plats för mer. Donnerska parken har ju också den fördelen att ”bibliotekshuset” kan vara
reservplats för många aktiviteter om det blir dåligt väder.
Röda Korsets Kupan kommer att bli en viktig mötesplats för alla. Biblioteket skulle kunna utvecklas
som mer öppen mötesplats. Ett café som är enkelt att slinka in på efterlystes.
Många bra möten ordnas i flera socknar men är inte alltid kända i hela området. Bättre möjligheter
att nå ut med information skulle kunna öka kontakterna över sockengränserna.
Många organiserade möten förekommer redan och det finns gott om möteslokaler men
informationen om vilka möteslokaler som kan bokas kan bli bättre.
Finns möjligheten att Varvsholm åter kan bli en viktig mötesplats….?

Grupp: Alla socknar
En sammanställd lista, uppslag eller anslag på vilka aktiviteter som finns i Klintetrakten.
Klintetraktens framtid skulle ta fram allt som finns. Kortspel, tennis, boule, kubb handarbeten,
välgörenhet, båtar och hembygd var några aktiviteter som finns men som alla kanske inte känner till
detaljer om, som tider, platser och kostnad. Det finns fler intressanta saker som görs i trakten som
ska föras fram.
Egna tankar så här efteråt. På kartan som framställs kan det finnas symboler för olika aktiviteter med
kartanvisningar och kontaktpersoner.
En återkommande inbjudan till att hjälpa till ska finnas på ”vår” sida. Det verkar som många tror att
vi som jobbar har blivit tillsatta och att det inte är för alla att göra vad de kan.
Det behövs ”yngre” aktiviteter, t.ex klättervägg, skateboardramp, lådbilsbygge. Kanske ungdomsgårdarna kan engageras. Det vore bra att inför sommaren ha fått kontakt med några ungdomar,
personer under 30, som ev kan jobba på Balan och ha lite ansvar för eventuella nya anläggningar.
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Grupp: Evenemang och aktiviteter
Utnyttja hamnen lite mer
Utnyttja fantastiska Snäckan lite mer
Klintewebben mer info om olika evenemang som händer runt om i alla socknar.
Husbilar kommer det finnas gott om på hamnen framöver (något evenemang för dem)
Karta över Klintehamn
Karta över hela Klintehamns gamla kommun
Valborgsfirande vid Barlastbadet
Det är redan inbokat en stor Agilitytävling (hundtävling) i midsommarhelgen på idrottsplatsen vid
skolan som Klinte Hundungdom och KIK håller i.
Nya evenemang på Vårdagen!
Kaipsoppefestival
Bakluckeloppis

Tankar om möjliga satsningar för att öka attraktivitet och trivsel i
Klintetrakten, från Leif och Anita
Utomhus träningsredskaps-plats i anslutning till motions-slingan (kanske på idrottsplatsen?)
Biblioteket skaffar in kataloger på böcker på andra hemspråk så att nyanlända kan söka böcker.
Biblioteket kan då ordna fjärrlån.
Välkomnande av nyanlända. Lokala föreningar visar och berättar om bygden. Både för nyanlända
frånandra länder men även de från övriga delar av Sverige. KIK, Klinte fiskeförening, Båtklubben,
Filmklubben, Bygdegårdsföreningen, Träibatn, ...
Föredrag på engelska(?) om "typiskt svenskt" (kanske om vikingar och deras resor, kanske om annat
som nyanlända uppfattar som "typiskt svenskt") Samarbete med bildningsförbund?
De nyanlända berättar om sina hemländer, sina ursprungsbygder) Samarbete med bildningsförbund?
Klinte Entré (eller annan plats) används till att en gång i veckan laga mat från deltagarnas hemländer
och ”svenska rätter”för t.ex.gemensam lunch med betalande gäster. Samarbete med
bildningsförbund?
Kan man tänkas arrangera ABF-kurser i praktiska ämnen, slöjd?, etc
Vad kan Klinte företagarförening hjälpa inflyttade med månntro?
Inventera vad de nyanlända har för kunskaper och erfarenheter som kan nyttjas. Lärare?
Hantverkare? Bilreparatörer?
Berättarafton med nyanlända på biblioteket. Vi hjälps åt med språket och tolkningar.
I gratistidningen Metro berättades om ABF-kurs i svenska för invandrare. Det verkar som att ABF
tagit fram kursmaterial. Om det är som förr kan vi själva bilda en studiegrupp och anmäla till ABF.
Måste visst vara minst fem deltagare i gruppen och minst fem närvarande på varje möte.
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