Visby innerstadsförening
Verksamhetsplan för 2013
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 2013.
Stadgarna
Styrelsens förslag till uppdatering av stadgarna ska presenteras på årsmötet 2013.
Information
Information från styrelsen sker huvudsakligen via hemsidan, både av ekonomiska och
praktiska skäl. Idag har vi mailadresser till drygt 60 % av medlemmarna. Målet är att under
2013 nå 75 %.
Hemsidan
Hemsidan, vårt ansikte utåt, uppdateras så snart något nytt hänt i föreningen. Vid varje
uppdatering sker utskick via mail. Antalet besökare har ökat till i genomsnitt 20 per dag.
Målet är att under 2013 öka till 22 per dag.
Samarbete
Söka samarbete med andra organisationer t ex Visby Centrum och Företagarföreningen när
det kan gagna våra intressen.
Aktiviteter för medlemmarna
För att höja intresset att vara medlem i föreningen anordnas vandringar med kunniga
ciceroner; Stadsvandring. Stadens växter. Stadens konst. Handlarnas villkor.
Gatumiljön
Under maj månad kommer kampanjen Nu städar vi stan, i samarbete med regionen.
Trädgårdsmästare förmedlar tips och råd, lämpliga metoder och redskap. GT, GA och
Gotlands Radio inbjuds att delta. Månaden avslutas med en tävling där finaste platser utses.
Biltrafik i innerstaden
Fortsatt arbeta med att vara en part i regionens diskussioner om innerstadens trafik.
Om antalet bilar i innerstaden ska begränsas måste vi veta vilka som åker i staden 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. Försök att arbeta fram förslag till hur det går att komplettera med att ta reda på vilket ärende bilisten har i
staden samt vilket målet för färden är.
Boendeparkering
Fortsätta samtal med ansvariga på regionen. Försök att ta reda på vad medlemmarna har för
synpunkter och önskemål beträffande parkering.

