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Vision Gotland 2025
Visby Innerstadsförening lämnar här synpunkter på förslaget till Regionalt
Utvecklingsprogram ”Vision Gotland 2025”.
Den del av förslaget som främst berör oss är avsnitt 5.2.6 Visby - ett levande
Världsarv.
Här skriver man att Visby innerstad är en livskraftig stadsdel i Visby med
många samverkande verksamheter. Stadskärnan sägs ha vidareutvecklats till en
attraktiv livsmiljö genom samverkande åtgärder i ett helhetsperspektiv. Så långt
stämmer det ganska väl. Dock inte ett ord om den massiva utflyttning av
arbetsplatser som nu beslutats – kommunen, länsstyrelsen och Sida:s
Östersjöenhet.
En kommunal visionsplan som väjer för sådana fakta känns inte så trovärdig.
Det klingar också falskt när man uttrycker ”Att förvalta ett världsarv är
förpliktigande...” Var finns den genomarbetade plan för hur världsarvet konkret
skall förvaltas? Är det inte snart dags att sluta visionera för Visby innerstads
räkning? Det finns ett handlingsprogram och åtgärdsplanen från 2003-12-15. I
ljuset av vad som senare skett kan programmet till en del behövas ses över, men
nu krävs en analys av hur de föreslagna åtgärderna har hanterats. Har vi
missuppfattat meningen med visionsarbetet när vi finner det anmärkningsvärt att
man i Vision 2025 lämnar analyserna och de konkreta förslagen därhän?
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 lämnade vi våra
synpunkter i maj 2006, vilka vi bifogar. Där lyfter vi fram en rad frågor som är
viktiga för innerstaden: bl.a. frågan om boendeparkering, kulturens olika
yttringar, liksom behovet att slå vakt om grönytor. Dessutom önskade vi en
särskild utredning om Innerstaden i ett 20-årsperspektiv. En utredning som
tydligt tar sikte på avvägningen mellan världsarv och en levande stad. Där vi
också önskar utblickar mot andra liknande stadskärnor i Europa för att få tankar
och idéer. Det senaste årets beslut om utflyttning av arbetsplatser visar hur
viktig en sådan seriös utredning är. Tyvärr har vi inte fått någon reaktion på
detta förslag. Dessutom kan vi konstatera att en viktig och framträdande del av
Världsarvet står utan kontinuerlig vård och skötsel, nämligen Ringmuren. Att
kommunen inte med prioritet söker finna en lösning på detta känns oroväckande.

Vi kräver nu att kommunen tydligt tar ställning till hur målen med Världsarvet
skall förverkligas. I målen på sidan 26 i Vision 2025 står: ”Världsarvet
Hansestaden Visby ska vara en naturlig mötesplats där boende, arbete, service,
fritid och turism samverkar – en resurs som ska utvecklas och öka antalet
besökare till Visby och Gotland.” I de efterföljande strategierna tas dock inget
upp för hur detta skall förverkligas.
Visby Innerstadsförening känner stor oro för det sätt som kommunen behandlar
Världsarvsstaden Visby. Vi kräver att kommunen i den slutliga Vision 2025
tydligt och konkret visar hur man vill leva upp till målen för Världsarvsstaden.
Dessutom ställer vi oss bakom de krav som kommit fram i debatten om att
kulturen måste få en framträdande plats i planen. Detta gäller också
Världsarvsstaden.
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