Dina synpunkter är viktiga för oss i Slite!
Vi inom Slite Intresseförening och Slite Utveckling har tagit på oss att skapa en lokal utvecklingsplan
som stakar ut vart vi vill ta Slite de kommande fem åren. Vi välkomnar dina synpunkter.
Planen utgår från perspektiven leva och bo, etablera och utveckla företag samt besöka och uppleva. Vi
vill åstadkomma att känslan av både tillhörighet och stolthet ökar. Vi vill satsa på att driva det som lyfter
Slite.
Vi är ett samhälle i som lever med en stor industri men vi har valt att inte lägga energi på Cementa. Det
är en polariserande diskussion som inte ger mycket i detta arbete.
Vi vill gärna få in så mycket information som möjligt. Är ni flera i familjen kan flera svara. Du kan svara
på papper eller på datorn/mobilen på slite.nu/enkat .
Du kan svara helt anonymt men naturligtvis kan du också ange namn och kontaktupp-gifter. Du kan
svara med enstaka ord om du vill. Formuleringen är inte viktig. Lämna enkäten i postlådan direkt
söder om Storg 95. Du kan följa arbetet med den lokala utvecklingsplanen på slite.nu/luv

Din relation till Slite?
Året runt boende … Deltidsboende … Besökare … Jobbar här men bor ej här …
Annat, såsom ……………………………………………………………………………
Kön: Man … Kvinna … Ickebinär …
Ålder: <12… 13- 20 … 21-30 …31-45 …46-60 …61-77 …76-90- … 91-…
Ditt namn och din epost, frivilligt:
……………………………………………………………………………………………
Frågor:
1. Vad tycker du är det bästa med Slite och dess omgivningar idag?
……………………………………………………………………………………………
2. Vad är mindre bra?
……………………………………………………………………………………………
3. Vad behövs för att fler företag ska kunna starta verksamhet eller och utvecklas?
……………………………………………………………………………………………
4. Vad skulle du göra för Slite om du hade en beslutande position inom Region
Gotland?
……………………………………………………………………………………………

5. Vilka av följande insatser anser du att du tillsammans med innevånarna här ska
fokusera på. Ange 1-3 förslag och utveckla gärna förslagen:
- Aktiviteter för barn ….
- Stranden …
- Hotellparken/scenen
- Utsmyckning av gatorna vid jul
- Evenemang såsom Slite Expo, Slite Marknad, Valborg, Julmarknad, osv
- Företagsnätverk med företagsträffar
- Kommunikation om föreningars, näringslivets och myndigheters evenemang
och aktiviteter.
- Bio/Teater
- Mötesplatser för Slitebor med inriktning på ….
- Mötesplats för ungdomar med inriktning på …..
- Hälsofrämjande åtgärder såsom ……
- Stärka föreningslivet med inriktning på ….
- Annat såsom…………………………………………………………………….
6. När du har besökare som kommer hit (eller om du är en besökare själv) vad
tycker du saknas som skulle göra Slite mer attraktivt?
……………………………………………………………………………………………
7. Nyinflyttad. Vad saknade du när du flyttade hit?
……………………………………………………………………………………………
8. Skriv fritt dina synpunkter som gör att Slite kan bli en ännu bättre plats att bo och
leva?
……………………………………………………………………………………………
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