Verksamhetsplan för 2014
Visby Innerstadsförenings ändamål är ”att arbeta för en i vid bemärkelse sund boendemiljö i
en levande Visby innerstad med plats för ett varierat utbud av verksamheter” samt 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 2014.

Webbplats
Den nya webbplatsen, som lanserades i samband med namnändringen i december, är vårt
ansikte utåt. Så snart något nytt hänt som är aktuellt för föreningen uppdateras den. Antalet
besökare har ökat till i genomsnitt 35 per dag. Mål för 2014 är 40 besök per dag. Vi har
mailadresser till drygt 90 % av medlemmarna. Adressregistret uppdateras kontinuerligt.

Medlemsvärvning
För att vara en intressant samarbetspart och en betydelsefull röst är det viktigt att en stor del
av hushållen i innerstaden är medlemmar. Vid årets början var 399 hushåll medlemmar.
Under året ska värvningskampanjer genomföras med målet att få 425 medlemmar innan 2014
är slut. Inriktning på utvalda målgrupper som ska bearbetas, t ex företagare i innerstaden,
nyinflyttade och fritidsboende.

Aktiviteter för medlemmarna
Årsmötet ska hållas under första kvartalet med buffé och gästtalare som vanligt.
Vi planerar att anordna 2-3 stadsvandringar eller möten med nya teman. Förslag till ämnen
har kommit från medlemmar: ”Adelsgatan - en arkitektonisk resa”, ”Historisk miljö i
kombination med senaste tekniken”. Andra tänkbara ämnen är ”Stadens brandskydd”,
”Arbetsplatser förr och nu”, ”Regionens planer för innerstaden” och ”Stadens konst”.
Året kommer att avslutas med adventskaffe med inbjuden gäst som talar kring aktuellt ämne.

Gatumiljön
Vi fortsätter kampanjen ”Nu städar vi stan” i maj, i samarbete med DBW och regionen.

Biltrafik och parkering i innerstaden
Föreningen ska vara en part i regionens diskussioner om innerstadens trafik. Vilka kör i
innerstaden? Ska trafiken minskas och i så fall hur ska det gå till?
Försök att ta reda på vad medlemmarna har för synpunkter och önskemål beträffande
parkering. Förmedla de önskemål som är samstämmiga, om de går att hitta, till regionen.

Samarbete
Samarbetet med Visby Centrum och DBW ska fortsätta och utökas när det gagnar ändamålet
med vår förening.

Övriga frågor
En del frågor har väckts från medlemmarna som styrelsen kommer att arbeta vidare med.
Papperskorgar saknas på en del högt frekventerade platser andra är ofta överfulla. Många
belysningsstolpar har trasiga lampor under lång tid. Stadsbilden blir tråkig när många
fritidshus drar ner gardiner och släcker lamporna när de inte är i sina hus.

