Visby innerstadsförening

Verksamhetsplan för 2012
I stadgarna till Föreningen för Visby innerstads boendemiljö, Visby Innerstadsförening i
dagligt tal, kan vi läsa att föreningens ändamål är ”att arbeta för en i vid bemärkelse sund
boendemiljö i en levande Visby innerstad med plats för ett varierat utbud av verksamheter”.
Det står vidare att ”föreningen skall verka för att utgöra remissinstans för ovanstående frågor
och för övrigt använda tillgängliga kanaler för påverkan och opinionsbildning”.
Med det som grund har styrelsen arbetat fram förslag till verksamhetsplan för året 2012.
Planen innefattar både långsiktiga visioner och kortsiktiga åtgärder.
Biltrafik i innerstaden
Vi ska aktivt arbeta vidare med att vara en part i regionens diskussioner om innerstadens
trafik.
Om antalet bilar i innerstaden ska begränsa måste vi veta vilka som åker i stan och vad de har
för ärende. Först när vi vet kan förslag till eventuella förändringar av trafiken göras.
Räkning av antal bilar som passerar infarterna utförs regelbundet av regionen. Vi arbetar fram
förslag till hur det går att komplettera med att ta reda på vilket ärende bilisten har i stan samt
vilket målet för färden är.
Boendeparkering
Vi arbetar fram en plan med regler för boendeparkering som föreningen önskar ska
genomföras. Planen presenteras, efter godkännande, för ansvariga på regionen.
Muren
På många ställen på muren växer ogräs. Vi vill inleda ett samtal med stadsträdgårdsmästaren
och eventuellt andra intressenter om möjligheten att föreningen bidrar till att rensa muren från
ogräs.
Gatumiljön
Det är husägarnas ansvar att hålla rent från ogräs utanför sin tomt. För att underlätta och
stimulera arbetet vill vi inleda en diskussion med stadsträdgårdsmästaren dels om
ansvarsfördelningen dels om lämpliga metoder och redskap. Tips och råd förmedlas till
medlemmarna via hemsidan.
För att öka intresset för att hålla snyggt utlyser vi en tävling, där de som utmärkt sig positivt
uppmuntras. Möjligheterna till samarbete med media ska undersökas för att få större
engagemang.
Information
För att medlemmarna ska känna samhörighet med föreningen är det viktigt att få ta del av vad
som sker i föreningen. Informationsspridningen från styrelsen sker huvudsakligen via
hemsidan, både av ekonomiska och praktiska skäl.
Vi har idag mailadresser till omkring en tredjedel av medlemmarna. Vi ska aktivt komplettera
medlemsregistret med mailadresser. Målet är att söka kontakt med samtliga medlemmar under
året.
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Hemsidan
Hemsidan är vårt ansikte utåt. Den uppdateras så snart något nytt hänt i föreningen. Vid varje
uppdatering sker utskick via mail. Antalet besökare har ökat till i genomsnitt 13 per dag.
Målet är att under 2012 öka till 20 per dag.
Stadgarna
Föreningens stadgar uppdaterades 2007. Styrelsen har fått propåer om att göra vissa
förändringar och har även själva förslag till några uppdateringar. Under 2012 vill styrelsen
samla in synpunkter på förändringar samt arbeta fram förslag att presentera årsmötet 2013.

