Lokal Utvecklingsplan

För Slite
Del 1 - Nuläge
”Vi gör detta för oss själva”

Officiell Data

Befolkningsdata
Befolkning Slite Tätort
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Källa: SCB
Slite har lika fördelning män och kvinnor
Slite har mer män 20-64 men tvärt om med mer kvinnor 65Jmf Gotland: Slite har mindre ungdomar, mindre kvinnor 20-64 och mer
både kvinnor och män 65-

Slites Befolkningsutveckling

Källa: SCB
Inkluderar personer skrivna i Slite
Befolkningen var störts 1965
Befolkningsminskningen har stannat av de senaste 15 åren

Byggnadsdata

Källa: SCB & Lantmäteriet fastighetsregistret
Markyta = Byggnaders markyta
Totala antalet byggnader ökar varje period men inte makrytan
Mindre bostad och istället mer komplementbyggnad

Slites bostadstyper
Bostadstyper
Källa: Fastighetsregsitret och SCB
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Småhus: Byggnad med en eller två bostäder inkl fritidshus.
Exempel är fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. Kan
även vara obebyggd tomtmark avsett för småhus.
Flerbostadshus: Byggnad med fler än två bostäder under
samma tak.
2015 ändrades metod och definitioner

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande 16+ år
Mer än 1 timme per vecka i november
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Källa: SCB
Som förvärvsarbetande räknas alla
personer som bedöms ha utfört i
genomsnitt en timmes arbete per
vecka under november månad.
Även de som varit tillfälligt
frånvarande under mätperioden, t
ex på grund av sjukdom, ingår i
bedömningen.
På 5 år har förvärvsarbetande i
Slite gått från 821 till 744 det är en
minskning med 5,7%.

Nulägesbild
Styrkor & Svagheter
Möjligheter & Hot

Slites Styrkor

Skall sorteras enligt enkätsvar

Stark storytellning - historiska berättelserna

Havet, skärgård

Närhet till Baltikum

Naturen; skogen, vattnet, sommar som vinter

Levande industri

Vackert med tex Lillungsrev

Hamnen

Strandbyn

Mångfald i befolkningen

Föreningslivet

Bibliotek och Bio starkt kulturliv

Allt finns här; vårdcentral, tandläkare, apotek,
bolag

Förskola – till 9 klass. Stark skola
Service korta avstånd; vårdcentral tandläkare
skola
Stor service ort.
Affärsliv. Två livsmedelsbutiker.
Systembolaget
Slite är på väg att bli hett
Återvinningscentral

Lågt pris på boende och stort variation från
lägenhet till boende på landsbygden
Brottet är spektakulärt
Ishall
Bikepark och Gotlandsleden
Centralt läge på norra Gotland.
Vacker strand i en centralort
Röda Korset en stark samlingsplats

Slites Svagheter
Skall sorteras enligt enkätsvar
Säsongsbetonad och ganska tyst och dött
på vintern
Sömning kommunikation mellan civilit &
regionalt
Spretig kommunal trafik och dålig
kommunikation spciellt på helgerna

Slite dåliga rykte
Dåligt utnyttjande av de gemensamma
lokalerna
Brist på året runt bostäder
Tomma regionala fastigheter

Många socialt svaga

Tillgång på offentliga toaletter

Industriort med oklar framtid

Skitigt

Trångt på sommar

Ful sopstation

Mest pizza och hamburgare på vintern

Första intrycket av Slite är inte vackert
speciellt Stationsgatan

Slites Möjligheter
Värdskapsutveckling - hej Slite!

Utnyttja biblioteket som hjälpcentral/ servicepunkt

Reklam om Slite, karta,

Bilpool

Turistinformations kioskar när man svänger in vid Stationsgatan
– holk

Många starka krafter men gäller att fokusera kraften

Ta till vara på den kompetensen som finns hos företagare och de
anställda och utveckla fler företag. Uppmuntra
avknoppningar.

Göra mer gåvänligt kring Coop och Röda korset.

Hyrbilar

Skylta på ett välkomnande sätt – sju strömmar, vid bolaget,

Sliteambassadörer – 100 stycken. Välkomna och små
ambulerande turistinformatörer eller bosättningscoacher.
Sammanställa ett kit som alla besöksföretag kan ta del av.

Utveckla hamnen för bättre gästhamns-service

Guidad turer
Göra Slite vackert. Styr in folk på de bitarna som är vackra.
Gourmet restaurang
Ett välkomstpaket till alla som skriver sig här – nyckeln till Slite

Utveckling av Enholmen som besöksmål

Investering i en klack på kajen i Slite
Få Slite positionerad som en Reservhamn
En förslagslåda som folk kan lämna ideér om.
Synliggöra natur och aktiviteter.

Hot mot Slite
Närhet till Ryssland
Landsbygdens utarmning
Stigande vattennivå
Om industrinedläggning
Droger och alkohol
Militär upprustning skulle ge en negativ bild.
Högre huspriser gör att ungdomar ej har råd att köpa och befolkningen föråldras
Mindre året runt boende (befolkningsmängd) allt eftersom hus köps av sommar
gotlänningar – många sommarhus
Utsläpp av oljefartyg som passerar utanför Gotland
Radikalt minskad turism på Gotland
Myndighetsutövnings som gör det svårare för de boendemiljön
Rika personer som styr upp verksamheter

Summering Nuläge

