Lokal Utvecklingsplan

Enkätsvar
145 svarande tom 1 sept 2022
”Vi gör detta för oss själva”

1. Din relation till Slite?

Din ålder och kön?

1. Vad tycker du är det bästa med
Slite och dess omgivningar idag?

2. Vad är mindre bra?

3. Vad tror du behövs för att fler företag ska kunna
starta verksamhet och/eller utvecklas i Slite?



Samarbete, samsyn, nätverka



Köpa lokala tjänster



Fler bostäder; hyres- och bostadsrätter



Infrastruktur: kollektivtrafik



Bra o snabbare hantering från Region Gotland



Uthållighet



Att det är prismässigt att starta upp på landet



Säkra vattentillgången



Marknadsföring

4. Vad skulle du göra för Slite om du hade en
beslutande position inom Region Gotland?




Bygga bostäder
Förenkla planarbete och bygglovshantering så vi kan bygga mer i
Slite.



Bygga äldreboende, säbo med aktiviteter



Bibehålla service; tandvård, vårdcentral, skola



Utöka regionens verksamhet och använda deras lokaler



Delegera ut allt som är möjligt

-

Mer för ungdomar

-

Sänka priset på vatten, sopor och el/fjärrvärme

-

Var vaksam på att stranden inte överlåts till sommarverksamheter

-

Se till att hastigheten sänks vid övergångsstället för skolbarnen till Solklintshallen

-

Park och grönområde utöver hotellparken (den är så mörk och fuktig) där man kan träffa folk.

-

Plantera lite träd och snygg upp kring Solklintshallen så att det blir en ”aktivitetspark”

där man kan ha gympa i parken men även sitta lugnt under ett träd.
-

Då blir det en park som är för de boende inte turisterna. Man skulle kunna göra en park i engelsk
stil.

-

Satsa på ngn skaparverkstad i parken, öppen för invånarna.

-

Ta bort de grusbelagda ytorna nere i centrum

-

Gör om torget till ett gammaldags torg

-

Fler parkeringsplatser

-

Cykelbana mellan nordligaste och sydligaste Slite som går längs med stora vägen.

-

Göra fler cykelvägar där trottoaren ändå är tillräckligt bred

-

Stoppa alla bilar från att köra ut på Lillungsrev genom att sätta upp stenar som stopp på sidan av vägen

så att man inte kan parkera där ute
- Plantera fler träd vid busstationen. Fler trädalléer så att det blir lummigare i centrum så att man vill gå runt där.
-

Mer konst i offentligheten. Genom målningar på tomma husväggar av konstnärer ( jag tänkte inte graffiti utan
snyggare, en riktig målning). Exempelvis väggen på Coop mot Röda korset. Plantera en rad med träd i stället
för att ha parkeringsplatser vid Coop

-

Ta över driften av campingen, reparera och anställa tillräckligt med personal så besökare kan få uppleva den
havsnära

- campingen. Att tillåta hundar t ex vid den delen av stranden som ligger i parken vid tennisbanorna, idag kan
man inte gå in och äta en Crepe med hund mellan maj-sept.
-

Sänka hastigheten på Storgatan till 30 alt 40.

-

Se till att ge Slite idrottscenter bättre ekonomiska förutsättningar så att den inte ständigt lever under hot

att inte kunna få ihop ekonomin.
-

Utveckla idrottandet och göra det som en idrottsplats. Få fotbollsklubbar att åka till Slite o nyttja fotbollsplanen
fixa bikeparken så man hittar o kan cykla. Man kan ju även springa/gå där.

- Bygga en idrottsanläggning med både gym och vattenbassäng.
- Rusta upp lekplatser och grönytor utanför centrum. Bygg lekparken i Hotellparken
- En lokal handikappanpassad buss

Kultursatsningar! Scenkonst med hög kvalitet. Mera pengar till professionella kulturarbetare.
-

Underlätta för det småskaliga fisket så att det kom i gång igen, så att man kunde köpa Flundra,
Torsk,Strömming,

Piggvar,Abborre,Gädda,Id,Ål m.m. Så skulle jag förbjuda all trålning av fisk i hela Världen.
-

Decentralisering av olika företag som nu finns i Visby som Försäkringskassan, Svenska spel, bygga fler
bostäder

- skulle vara kul med flytande bostäder mellan de två pirena i Vägumeviken, återuppta färjelinjer med Finland,
Baltikum, Tyskland och Polen
Sälja Lännahamnen till SBK för ett rimligt pris.
- Se till att renhållningen håller måttet.
- Skapa en blommig och grön atmosfär.
-

Stickgrupper läscirklar, språkutveckling, yrkeskunnande i cirkelstudier - till låg kostnad eller fritt från kostnad.
Samla invånarna och lyfta fram deras kunskaper.

- Verka för att cementa betalar en mängdavgift/ton för varje ton kalksten de bryter loss från vår ö,
samt verka för att de sommarboende betalar en kommunalskatt/ tidsenhet som de är boende här.

-

Stig kring Bogeviken

-

Grönlunds antikaffär som var en fantastiskt mysig plats

-

Någon lite udda o häftig aktivitet kanske? Som en tivoliattraktion... Sånt man inte kan på annat
håll

- Bättre sammanhängande cykelbanor mellan olika delar av samhället.
- Bastudagar med vinterbad vid lännahamnen eller vid medusas.
-

Gamla fria tennisbanan.

-

Utbud av gratis aktiviteter att gör utomhus förutom stranden, såsom skateramp

-

Lasarett så vi slippa åka så långt !!

-

Skylt Gahms - det tog evigheter innan jag hittade dit trots att jag körde förbi flera gånger

5. Insatser för att lyfta Slite

Top 5
Evenemang - 59%
Stranden – 41%
Mötesplats för ungdomar 35%
Hälsofrämjande åtgärder 30%
Aktiviteter för barn - 29%

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?


Camping för tält, husbilar och –vagnar



Nättre skyltning till aktiviteter och sevärdheter



Affärer



Offentliga toaletter



Lekpark; aktiviteter för barn



Restauranger och caféer som man kan lita på. Både vad gäller
kvalitet som öppettider. Slangtornet är nog bra men det räcker ju
inte.



Laddstolpar



Aktiviteter för ungdomar.



Mötesplatser för musikupplevelse

7. Nyinflyttad. Vad saknade du när du flyttade hit?


Vilka företag finns här, vilka tjänster erbjuds



Tog tid att få kontakt med invånare som bott här länge.



Ett forum för att skapa kontakter.



Simhall



Gym



Bastu



En traditionell mack, där man kan handla tändstift, glödlampor,
torkarblad å dylikt..



Bostad



En cykelbana där barnen tryggt kunde cykla till skolan från Närs.



Laddstolpe



Fik med kaffe latte

8. Skriv fritt dina synpunkter som gör att Slite
kan bli en ännu bättre plats att bo och leva?
At utveckla
At använda den simhall som fnns
Simhall och gym
bygga en badpir från strandbyn med hopptorn bastu och kiosk
Bilvägen tll Gyle från Sjuströmmar skulle tex kunna bli väldigt bra om någon tog hand om den.
Kultur genom någon form av gallerilokal eller regelbundna bokcirklar och föredrag av förfataren
och intressanta personer. Nu fnns bara biblioteket.
Få hit mer småföretag, bygga fer sjönära bostäder, utöka stranden + fer bryggor, restauranger,
mer fritdsaktviteter, bygga ut småbåtshamnen
Grönare "centrum", välkomna ungdomar ned t.ex aktviteter som bio, panel, skate
Entrén tll samhället är för många Statonsgatan. Den ser förfärligt tråkig ut. Med små insatser
-tex häckar eller murar framför ferfamiljhusen mot gatan-skulle göra underverk.
I dag växer mängder av ogräs på gatan. Belysningsarmaturen skall vara lägre och ge et mysigare
intryck än idag.

Fastgheten och restaurangen vid torget bidrar tll at torget ser trist och oinbjudande ut. Behöver fräschas upp och förändras för at skapa
trivsel. För mycket asfalt på torget, ser döt ut. Sällan man ser at skateboard banan används.
Lyf hamnen i marknadsföring och utveckla försäljningen av fsk och mat, hamnen är en fn plats där det fnns mer at göra för at fer skall
se denna fna sida av Slite .
Det jag starkast kommer ihåg är at alla pratade så got om Gahms, men det tog evigheter innan jag hitade dit trots at jag körde förbi fera
gånger, efersom det inte fanns någon skylt, haha.
Bostäder. Mer promenadvänligt. Fler naturliga mötesplatser. Fin där man kan sita och jobba med dator.
Starta en stfelse med tllhörande fond där slitebor kan stoppa in pengar. När det blir budgivning på någon villa i Slite och det visar sig at
det är någon som kommer göra huset tll sommarstuga som kommer vinna budgivningen går stfelsen in och matchar det budet.
Stfelsen hyr sedan ut huset tll en familj som vill bo i Slite året om. Hyresgästen hyr sedan huset tlls dess at ex. småbarnsåren är
över och ekonomin stabiliserat sig, då erbjuds de at köpa huset av stfelsen.
Se tll at stora aktviteter fungerar, t ex Slite marknad. Mycket dåligt betyg för orten at inte kunna genomföra.
Allt som gör livet lätare och roligare för barnen, idroten för en tynande tllvaro och där fnns mycket at göra för barnen, varför inte bygga
minst 4 squash banor, med fyra banor kan man få internatonellt spel, en måste vara glasbana med läktare (dyrt), träning för barnen,
fnns ingen sport som tränar barnen hårdare, Cementa kanske vill sponsra, tyskarna som spelar squash är många! Jag har startat upp
4 banor i Umeå med träning och spel för studenterna där vi var några som höll i aktviteterna på dagar och kvällar. En sport för hårda
pojkar och tufa fickor!

