Verksamhetsplan för 2016
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 och med beaktande av inkomna svar på enkät om verksamhet 2016 har
styrelsen arbetat fram verksamhetsplan för året 2016, behandlad vid årsmöte 2016-02-25.

Aktiviteter för medlemmarna
Årsmötet hålls varje år under första kvartalet med förtäring och gästtalare.
Senaste åren har vi arrangerat stadsvandringar kring olika teman. De har varit uppskattade och
lockat många deltagare. Vi kommer att fortsätta med vandringar kring olika aktuella teman.
Vi kommer att stödja Wisby Midsommargrupp för midsommarfirandet på Paviljongsplan.
Adventskaffe kommer att avsluta verksamhetsåret.

Guldrosen
Guldrosen tilldelas någon som på ett positivt sätt bidragit till att förbättra boendemiljön i
Visby. Den delas ut i samband med årsmötet.

Gatumiljön
Kampanjen ”Nu städar vi stan” planeras ske i maj, i samarbete med DBW och regionen.

Biltrafik och parkering
Inställningen till biltrafik i Visby skiljer sig åt mellan medlemmarna. Gemensamt verkar dock
vara att ”onödig” trafik ska undvikas. Vi ser över möjligheter till förändringar i trafikföringen
för att göra den enklare utan att dra till sig fler bilister.
Inventering av befintliga parkeringsplatser kommer att ske och om möjligt hitta platser för
nya parkeringsplatser.
Vi fortsätter att vara en part i regionens diskussioner om innerstadens trafik.

Regionen
Föreningens synpunkter till förändring och förbättring framförs till berörda enheter. Vi planerar att träffa olika förvaltningar för att informeras om vad som sker i innerstaden samt uppföljning av tidigare möten.
Vi är representerade i Världsarvsrådet där vi får information och framför föreningens synpunkter.

Samarbete
Samarbetet med Visby Centrum och DBW:s innerstadsråd ska fortsätta och utökas när det
gagnar ändamålet med vår förening. En arbetsgrupp har bildats för ett aktivt arbete med
världsarvet.

Webbplats
Uppdatering av webbplatsen ska även fortsättningsvis ske kontinuerligt. Antalet besökare på
webbplatsen är drygt 30 per dag. Mål för 2016 är 35 besök per dag, men beror på hur många
intressanta nyheter det finns att lägga ut.

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.

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

