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Ang. samråd i frågor som rör Visby innerstad
Föreningen för Visby innerstads boendemiljö har till ändamål att arbeta för en i vid
bemärkelse sund boendemiljö i en levande Visby innerstad med plats för ett varierat
utbud av verksamheter. Föreningen har för närvarande c:a 400 hushåll som medlemmar, dvs nästan 30 % av innerstadens hushåll, vilket innebär en stor och viktig
intressegrupp när det gäller innerstaden idag och dess framtida utveckling. Mera
information om föreningen finns på hemsidan www.visbyinnerstadsforening.se.
Föreningen tror på att en samverkan mellan regionen och denna stora intressegrupp är
till fördel för båda parter och gynnar stadens utveckling. Föreningen ingår redan i vissa
samverkansgrupper (ex.vis Världsarvsrådet och i samarbetet mot klotter) och vi tror att vi
kan bidra i flera andra frågor som rör innerstaden nu och i framtiden. Vi är givetvis öppna
för att medverka i ytterligare arbetsgrupper, men ser gärna också att vi kan bli
remissinstans när olika planer utarbetas. Som framgår av stadgarna skall föreningen
arbeta för ”en i vid bemärkelse sund boendemiljö i en levande Visby innerstad” vilket
innebär att många olika frågor faller inom föreningens intresseområde. Exempel på
frågor är naturligtvis trafik- (inkl parkerings-) frågor, men också gaturummets, parkers
och andra offentliga platsers utnyttjande, förvaltande och utveckling. Eftersom många av
de frågor som föreningen har intresse av faller inom Tekniska nämndens
ansvarsområde hemställer föreningen härmed om en utökad samverkan med denna
nämnd och dess förvaltning i frågor som rör Visby innerstad.
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