Verksamhetsplan för 2015
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 ” 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 2015.

Webbplats
Uppdatering av webbplatsen ska ske kontinuerligt. När nyheter lagts ut informeras medlemmarna via mail. Antalet besökare på webbplatsen är ca 35 per dag. Mål för 2015 är 40
besök per dag.

Aktiviteter för medlemmarna
Ett antal stadsvandringar kring olika teman planeras. Tänkbara ämnen är ”Arbetsplatser förr
och nu”, ”Regionens planer för innerstaden”, ”Stadens konst” och ”Stadens växtlighet”.
Året avslutas med adventskaffe med inbjuden gäst som talar kring aktuellt ämne.
Årsmötet kommer att hållas under första kvartalet 2016 med buffé, gästtalare och utdelning av
Guldrosen.

Grannsamverkan
Samtal kommer att ske med polisen för att se vilka möjligheter det finns för föreningen att
initiera till att boende startar Grannsamverkan.

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

Stadens konst
Flera av konstverken i Visby saknar informationsskyltar. Vi undersöker möjligheten att bidra
med skyltar till ett antal av konstverken.

Biltrafik
Ska trafiken minskas och i så fall hur ska det gå till? Föreningen har under en längre tid
försökt ta fram statistik över biltrafik i innerstaden, vilka som kör och deras resmål. Hittills
har vi inte hittat någon framkomlig väg. Till dess förslag till nya möjligheter kommer fram
kommer styrelsen inte att arbeta med frågan.
Vi fortsätter att vara en part i regionens diskussioner om innerstadens trafik.

Regionen
Vi planerar att träffa regionen för att informeras om vad som sker i innerstaden samt uppföljning av tidigare möten. Föreningens synpunkter till förändring och förbättring framförs till
berörda enheter. Remisser kring frågor som berör innerstaden besvaras.

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

Medlemsvärvning
Antalet medlemmar har varit kring 400 hushåll de senaste åren. Lågsiktigt mål är att få 500

medlemmar. Ju fler medlemmar desto mer betydelsefulla är föreningens synpunkter. Medlemsvärvningen fortsätter. Nya värvarkort är tryckta och delas ut i första hand till nyinflyttade
samt till fastboende som ännu inte är medlemmar. Särskild insats mot yngre familjer.

Övriga frågor
Frågor som väckts från medlemmarna, som styrelsen anser relevanta för föreningen, kommer
styrelsen att arbeta vidare med.

