Vad betyder Gotlands kärnvärden för oss?
Sammanställning av grupparbetsövning med gymnasieelever och kommunledning
Resultat av omvärldsdagen 091215
Grupperna, som i huvudsak bestod av 4-5 ungdomar och 1 person ur kommunledningen per
grupp, fick diskutera och dokumentera sina associationer till Gotlands fem kärnvärden. Dessa
svar har här sammanställts och i efterhand grupperats in under rubriker.

NÄRHET
Hur känner du närhet till eller på Gotland? Vad är närhet för dig?

y Fysiska associationer
Allt finns på nära avstånd
Nära till mycket, nära till det mesta (jobb, skola, hav, familj osv)
I stan finns närhet
Nära till fastlandet och utlandet (direktflyg)
Korta avstånd på ön
Nära avstånd på Gotland jämfört med Stockholm
y Närhet till ett kommersiellt utbud, nöjen osv
Att inte behöva resa från Gotland eftersom allt finns här
Nära till McDonalds
Kunna gå på krogen själv

y Social närhet
Alla känner alla
Att ha familjen runtomkring
Många vänner och bekanta
Alltid träffa folk man känner
Trygghet
Det är lätt att träffas
Att flytta hit i vuxen ålder – perfekt miljö
Att vilja hjälpa de som ser ut att ha de svårt.
Går snabbt att få lugn och ro
Att det är bra för de äldre

y Synpunkter på och förslag som skulle öka känslan av närhet
- Bussar behövs på landsbygden
- Billigare resor
- Ingen närhet mellan land och stad
- Ingen kollektivtrafik – ingen frihet
- Alltför stort fokus på Visby, obalans
- Det är nära till naturen men inte nära i övrigt, dvs nära arbete, skolan, ingen kollektivtrafik,
måste planera hela dagen i minsta detalj.
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- Känns instängt ibland
- Känns som man sett det mesta
- Man kan känna sig mätt på Gotland
- Bygg inte tunnel eller bor. Tar bort charmen. Roligt att ta båten.
- Marknadsför gotlands närhet till övriga landet mer.
- Ö-läget är inget hinder

LIVSKRAFT
Vad ger dig livskraft?

y Naturrelaterade associationer
Naturen
Havet
Lamm
Stränder
Skogen
Att följa årstiderna på nära håll
Energi att leva från miljö och natur
Värmen gör allt lättare

y Vardagen och de sociala sammanhangen
Skolan
Träning – sport
Kompisar
Kultur och dans
Det är helgerna man lever för, fritid och lugn
De man har runt omkring sig ger livskraft
Sammanhållningen gotlänningar emellan
Trygghet
Alla känner alla
Gemenskap
Öppna gotlänningar
Medmänsklighet
y Specifika företeelser och händelser
Vindkraft
Närproducerad mat
Första vårdagen
Sitta i Almedalen och dricka kaffe på en filt
Så mysigt vid jul, speciellt med julbelysningen
Första fjärilen och blommorna
Julafton och julklappar
Skolavslutningen
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y Övrigt
Frihet
Lugnet
Traditionerna
Historien
Självständighet

y Synpunkter på och förslag som rör livskraft.
- Skapa bättre förutsättningar för idrotten
- Använd lokala råvaror
- Ta vara på Gotlands resurser
- Utveckla ön till en ny nivå
- Gör det lätt att starta företag här

LIVSLUST
Vad ger dig livslust?

y Naturrelaterade associationer
Naturen
Ljuset
Blommande dikeskanter
Havet
Soluppgång och solnedgång över havet på samma dag
Årstidsväxlingarna, sommar/vinter
Orörd natur
Horisonten

y Sociala aspekter
Trygghet
Komma in till stan och göra allt man vill
Midsommar – att grilla med kompisar på stranden
När det är positivt och socialt, att ge sig av till skolan
Allt som får mig att må bra – trygghet ex.
Uppväxten på ön
Friheten
Närhet till släkt och vänner
Tak över huvudet
Att få arbeta
Att känna igen folk
Vara med familjen
Syskonen kommer till ön
Barndomsminnen

y Övrigt
Lugnet
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Historien
Helgerna
Gotlands traditioner
Många smultronställen
Ö-läget
Gotland = öppet och gästvänligt
Att koppla av på Gotland, det går att ladda batterierna, inte så stressigt
När det händer något oväntat

y Specifika aktiviteter och nöjen
En glass på hamnen en sommarkväll
Gotlandsrevyn
Ringmuren
Att spela hockey på vintern
Botaniska trädgården
Brorakan
Drive-in på Max
Nöjeslivet
Att promenera vid stranden och i skogen
Vandringshajk
Visby på sommaren
Påta i egen trädgård
Snabb bredbandsuppkoppling
Stort träningscenter – tillgång till många aktiviteter under ett tak
Mycket aktiviteter året runt
Ny snö och få åka pulka i pulkabacken
Bada på Tofta på sommaren
Varpakastning
Gå genom Botaniska trädgården i november när rosorna fortfarande blommar.
Utedag i skogen, öppen eld, varma höstar
Stort utbud av utflyktsplatser, badmöjligheter
Stora möjligheter att ha husdjur
Biomöjligheter
En morgonpromenad

y Synpunkter på och förslag som ökar livslust
- det blåser mycket
- det finns främlingsfientlighet här
- för lite tempo, för segt
- större utbud av bio och kulturmöjligheter behövs på landet
- Tillgång till äventyrsbad, idrottshallar, tivoli
- Vecka 29 flyr vi till landet
- Skingra fördomarna om Gotland (att Gotland stänger och att det inte finns bra
kommunikationer)
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KREATIVITET
Hur upplever du kreativitet på Gotland?

y Naturrelaterat
Gotlands ljus
Gotland har miljöer som inger kreativitet, inspirerar (Tofta skjutfält, innerstaden, stranden)

y Kulturrelaterat
Kultur som växer
Många konstnärer och hantverkare som söker sig hit för lugnet
Länsteatern (mysigt med mindre uppsättningar)
Musik- bokkaféet
Mycket musik
Konstnärer
Biohuset
Musik och konststudier

y Företagande
Företagsamhet
UF
Små företag överallt
Alla sälj- och upplevelseföretag längs med vägarna
Företag som bygger på gotländsk historia
Företag som ger en del av vinsten till ringmuren
Gotländsk glass
Stava gård (saffransodling)
Samarbete mellan generationerna
Många som förädlar livsmedel
Kläddesign ex kläder
Mejeri och saffransodling
Många nya företag
Gotländsk design, modern design
Tryffelodling och saffran
Många små försäljningsställen längs med vägarna
Filmindustrin
Många egna företagare
Nätverk och närproducerad mat

y Övrigt
Lugnet ger näring åt kreativiteten
Mycket att göra, året runt
Måste veta vad man vill, vara målmedveten och envis.
Klimatarbetet, miljö och energilösningar är bra exempel på kreativitet
Vi måste fixa mycket själva för att kompensera vissa ö-faktorer ex avstånd till fastlandet
Lätt att synas här, inte vara en i mängden
Kreativ miljö
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Gotland ger inspiration
Överlevnadsfråga för ö-bor
Det Unika – Gotland är unikt jämfört med andra ställen
Idrott
Vågar pröva nytt: byggnader, energi
Drivande och nytänk
Lugna fria miljöer
Kompisar

y Specifika företeelser och aktiviteter
Första dagen på Medeltidsveckan, alla utklädda, att det händer varje år
Almedalsveckan

y Synpunkter på och förslag som rör kreativitet
- Stöd och verka för fler entreprenörer
- Kanske finns det för mycket kreativitet på Gotland? Viktigt att behålla lugnet och harmonin.
Det som inte finns på fastlandet. Viktigt att behålla kontrasterna.
- Vi behöver bevara det som vi har och utveckla det, ex medeltidsveckan
- Gotlänningar ser ofta problem istället för möjligheter
- Det finns en tröghet
- Alla som överklagar
- Långa processer
- Lyft fram gotländska produkter

MAGISKT
Beskriv vad som är magiskt för dig?
Solnedgången
Lugnet
Som utomlands
Annorlunda
Förväntningar som överträffas
Vackert
Vi vill bo här
Medeltidsveckan
Känslan då man kommer hem igen
Allt som vi har bevarat, ex gamla byggnader
V 29
Vintrarna – frost på träden
Somrarna
Solnedgång vid strandpromenaden
Tofta strand
Världsarvet
Kusten och stränderna
I betraktarnas ögon
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Vad som är magiskt beror på person
Marteboljuset
Upplevs nog mest av hitresta
Gotländska sägner
När turisterna kommer – Gotland öppnas
Årstidens växlingar
Första doppet för året
Plus och minus med stockholmsveckan
Titta på turister
Kontrasterna mellan sommar och vinter
Mellandagsrea
Att gå ensam på Hällarna, se havet, stenarna i vattnet
Sitta inomhus vid brasan med en kopp choklad och musik, lite kulet väder ute
Solnedgångar
Lugnet gör det magiska, t ex smultronstället på sudret
Nära till vattnet, var man än befinner sig
Lummelunda, på en klippa
Kaffekoppen i Almedalen, när solen värmer
Promenera vid havet
Jogga i skogen en vårdag
Spela kubb
Att tävla, helst i trav
När russen möter mig i skogen
Att få MVG på prov
Blå lagunen
Kalksten
Finns det andra? Gotlands hisotira ooch händelser om det spirituella
Dimman
Magisk stämning när man anländer med färjan
Ljuset
GGN – känslan att köra Motorcross
Nyårsfyrverkerierna
Julafton
Morgondimma över havet
Första snön som när man var liten
Stångspelen med så mycket deltagande
Morgonupplevelser, segling i skärgården
Almedalen
Raukarna
Sommaren
Släkträffarna
Gotland från ovan
Ta studenten
Lillungsrevet i Slite
Stranden
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Alla miljöer finns på Gotland
Obruten horisont
Stjärnklar himmel
Visbys julbelysning
Första snöfallet på Sudret
Innerstan på vintern
Ljuset i murens portaler
Stockholmsveckan
När man kommer med båten och ser hur det lyser i innerstaden
Ringmuren
Snö på julafton
Tystanden på landet på sommaren
Lugnet när man sätter sig på Gotlandsbåten på väg hem
Multiupplevelser t ex natur, kultur och historia i ett sammanhang
Att kommunledningen träffar ungdomar, en kul förmiddag, borde göras oftare
Solnedgång
Raukupplevelse
Kvällsdopp

y Synpunkter på och förslag för att öka det magiska
- Fler vinteraktiviteter: julmarknad, isbana, skidspår
- Medeltida krogar
- Ren luft, nära till naturen, atmosfären
- Kusterna, närheten till havet, vinterpromenader
- Lugnet, avkopplande, stämning
- Vi som bor här ska sprida det goda ryktet.
- Testa nya vägar: Facebook, twittra.
- Inte klaga på turisterna
- Ändra gotlänningarnas attityd
- Hamnterminalen är lagom magisk
- Mer att göra utanför högsäsong
- Äventyrsbad för barn
- Bättre och billigare kommunikationer med flyg
- Billigare för turister
- Fler caféer för ungdomar som är öppna senare.

/sammanställt av Ulrika Holm, ledningskontoret 091222
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