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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 360 st hushåll

Styrelsens
sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande och 6 ledamöter. Följande
personer har ingått i styrelsen:
Lennart Johansson
vald att ingå intill årsmötet
2012
Björn Nilsson
2012
Monica Siltberg
2012
Ulla Söderström
2012
Bernt Lundgren
2013
Agneta Emmervall
2013
Carl Eklund
2013

Presidium

Ordförande, respektive vice ordförande har under året varit
Ulla Söderström och Carl Eklund.

Kassör

Kassör under året har varit Bernt Lundgren.

Sekreterare

Sekreterarskapet under året har växlat mellan olika styrelsemedlemmar.

Webbansvarig

Lennart Johansson har varit webbansvarig.

Revisorer

Revisorer har varit Lars Grönberg och Birgitta Örtbrant samt revisorssuppleant Kjell
Ekman valda t o m årsmötet 2012.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Gerty Hollström och Jan Luthman valda
t o m årsmötet 2012. Gerty Hollström har varit sammankallande.

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 100 kronor per hushåll och 70 kronor för extradekal.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 8 sammanträden varav ett icke protokollfört
arbetssammanträde.

GENOMFÖRD VERKSAMHET
Årsmötet 2011

Årsmötet 2011 inleddes med att 90-talet deltagare intog en läcker buffé. Sedan

presenterade och informerade Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell och
samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bertil Klintbom om pågående projekt i Visby.
Guldrosen tilldelades Lena Bertholdsson. Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar
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Skrivelser och kontakter
initierade av föreningen

Till regionen om önskemål att föreningen ska inbjudas att lämna remisssvar på frågor som rör trafik, byggnation och övriga tekniska frågor i Visby innerstad.
Tidigare inlämnad skrivelse 2010 i samma ärende.
Diverse skrivelser till Bertil Klintbom och Lennart Klintbom om boendeparkering.
Insändare publicerad i GT om parkering.
Flera kontakter med Region Gotland (skriftligt och muntligt) om handläggningen av
ärendet fastighetsägares skyldighet att snöröja trottoarer. En motion från årsmötet
2010.
Kontakt med kommunjuristen för information om regionens praxis när det
gäller handläggningstider för svar på skrivelser.
Kontakt med Botaniska trädgården och stadsträdgårdsmästaren om föreningen kan
lämna ett bidrag till stadens utsmyckning. Det resulterade i att vi bekostar bänkar och
runt bord på kommande renovering av lekplatsen på S:t Nicolaigatan.
Skrivelse till Sunfleet om framtida etablering på Gotland

Svar på inkommande
skrivelser

Föreningen har besvarat diverse inkommande mail. Många har berört
parkeringsavgifter men också dagvattenavgifter, sopavgifter och om
möjligheten att tvångssanera nedklottrade fastigheter utan ägarens medgivande.

Enkät om parkeringsavgifter

Föreningens enkät om sommarens parkeringsavgifter gav ca 60 svar
och många synpunkter utöver de formaliserade frågorna. Enkätsvaren finns att läsa på
föreningens hemsida. Enkäten presenterades vid ett möte den 29 november med
regionen, som bad att få använda den tillsammans med deras egen kommande
utvärdering.

Världsarvsrådet

Bernt Lundgren har deltagit i två och Lennart Johansson i ett av Världsarvsrådets tre
sammanträden.

Städdagen

Den för Innerstaden rekommenderade städdagen genomfördes den 15 maj.

Sommaren 2011

Nedanstående är tyvärr en kopia av förra årets redogörelse för sommaren 2010.
Som vanligt inbjöds föreningen till erfarenhetsutbyte om den gångna sommaren. En
allmän uppfattning var att krogarna hade skött sig bättre när det gällde alkoholserveringen. Ungdomsfylleriet hade ökat och gått ner i åldersklasserna. Det sorgligaste var
redovisningen av våldsbrotten som konstant ökat varje sommar med en topp under
stockholmsveckan med misshandel och våldtäkter. För oss boende är det nog ofrånkomligt med oväsendet utanför restaurangerna. Men däremot inte nödvändigt med
taxibilar som kör likt utryckningsfordon hela nätterna.
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Adventskaffe

Föreningen inbjöd till adventskaffe och erfarenhetsutbyte den 4 december på
Fornsalens café. 50-talet medlemmar mötte upp. Agneta Emmervall föredrog resultatet
av parkeringsenkäten, Lennart Johansson återgav hur ärendet om snöröjning på
trottoarer hittills hanterats och Ulla Söderström informerade om Sunfleet.

Medlemsvärvning

Inbjudan till adventskaffet gick ut till samtliga hushåll i innerstaden och resulterade i 10
nya medlemsansökningar.

Hemsidan

En stående punkt Aktuellt på hemsidan har införts vid styrelsens sammanträden och
de medlemmar som lämnat sina mailadresser aviseras om nytillkommet. Tyvärr saknar
vi fortfarande ett stort antal mailadresser. Hemsidan har fortlöpande hållits uppdaterad.

Grupper och kontakter

Bernt Lundgren ingår i den arbetsgrupp i Världsarvsrådet som ska sammanställa en
rapport till Unicef.
Lennart Johansson ska representera de boende i en referensgrupp om tillgången på
parkeringsplatser när staden förvandlas.
Ulla Söderström företräder föreningen i samrådsgrupp mot klotter.
Föreningen är medlem i DBV:s Botaniska Trädgårds Vänförening.

Ulla Söderström
Ordförande

