
Deltagande var;
Björn Risinger, ordförande i Södra Gnisvärds samfällighetsförening
Susanne Forslund, grönområdesansvarig i Södra Gnisvärds samfällighetsförening
Kerstin Sjösvärd, Smågårde strandsamfällighet (representerar 20-25 markägare till Smågårde
S:21)
Staffan Calais, Solbacka, (sommarboende i Södra Gnisvärd, delägare i strandsamfällighet)
Göran Göransson, Toftagården AB och Standbacka (bor inom Norra Gnisvärds samfällighet)
Lars Jacobsson och Lena Paulsson (Strandpensionatet) representerade Tofta Camping AB
Icke deltagande var;
Norra Gnisvärds samfällighet - Göran Nyberg meddelade förhinder
Naturskyddsföreningen, Bengt Unnerfelt meddelade förhinder
Högskolan på Gotland, Bertil Ståhl hoppades att någon av studenterna skulle kunna delta,
men nej
Övriga intressenter;
Staffan, Lars och Göran m.fl. har deltagit vid tidigare möten med markägare och andra aktörer
kring stranden. Ett ”Grodden”-projekt planerades och Smågårde S:21 fick i uppdrag att
fundera kring finansiering. LOkala NAturvårdsprojekt kan sökas sedan 2010 och då södra
Gnisvärds Samfällighet skulle söka medel den vägen var det en möjlighet att delta med
strandsamfälligheterna också.
Susanne har varit i kontakt med bl.a. Livräddarna (Tord Thuresson) och Hembygdsföreningen
(Ulla Bäckström och Hilding Nilsson), Gotlands Entomologiska förening (Båtel Enekvist).
Alla intressenter i området (särskilt stranden) ska hållas informerade och känna sig delaktiga.

Susanne sammanfattade kort vad som hänt inom LONA- projektet;
 Ansökan lämnades till Region Gotland i februari 2011
 Region Gotland skickade ansökan till Länsstyrelsen den sisat mars 2011
 Högskolan på Gotland anordnade en Floristik-kurs i Gnisvärd (trots att projektet ännu

inte beviljats. En rapport om Floran i Gnisvärd skrivs i sommar.
 Länsstyrelsen beviljade vår ansökan den 17 juni 2011
 Under juli månad har studenter från Uppsala Universitet studerat floran i

Humlegärdet. En av dem David Brobäck är sommarboende i södra Gnisvärd.
 Informationsmöte den 19 juli med över 70 deltagare
 Vandring kring projektområdet, den 24 juli med över 50 personer vid fiskeläget. Ca 25

personer gick hela rundan på 4 timmar!
 Arbetsdag på Humlegärdet, södra Gnisvärd, den 31 juli med 31 personer

Hur sprida information till medlemmar och allmänhet?
 Södra Gnisvärds samfällighetsförening har en hemsida (www.sodragnisvard.se) som

löpande uppdaterar vad som händer i projektet. Johan Werner är ansvarig för att
uppdatera hemsidan. Övriga organisationer får gärna lägga ut information om
projektet på sina hemsidor eller länka till den som finns idag.

 En LONA-pärm ligger i Strandbacka kiosk. Den ska uppdateras löpande. Kanske kan
vi ordna en postlåda utanför kiosken där pärmen kan ligga.



 Det finns budgeterade medel för utskick när så behövs. Bl.a. bör ett programblad för
kommande aktiviteter skickas med i samband med vårutskick till medlemmar i
samfälligheterna.

 Affischering kan bli aktuellt på allmänna informationstavlor. Inför arbetsdagen i södra
Gnisvärd sattes A4-affischer upp vid postlåderaderna. Det uppskattades och ses av alla
som är på plats. Viktigt att sådana sätts upp i tid och tas ner strax efter aktiviteten.

 E-post-listor är önskvärt för att underlätta utskick.
 Det är varje förenings/organisations ansvar att nå ut till sina medlemmar/aktörer.
 Kanske ska vi göra ett större programblad något år. Kanske kan vi få hjälp av Mats

Lindén (Smågårde) som gör Toftabladet?
 Björn gör en markägarförteckning för projektområdet genom att gå igenom

fastighetsregistret på läntmäteriet. Den ska användas bl.a. för inbjudan till stormötet!

Vad ska göras under kommande år?
 Stormöte för att nå markägarna till stranden är viktigt, preliminärt datum söndagen den

25 september och mötet kan hållas på Toftagården. (ansvarig Susanne och Kerstin)
 Allmänt möte med inbjuden ”strandskötsel-expert”, försommaren 2012 (ansvarig

Björn och Susanne)
 Studieresa till Sudersand, vår-försommar 2012 (ansvarig Göran Göransson), en

planeringstur görs troligen lördagen den 24 september då vi hoppas att någon
markägare kan delta .

 Arbetsgrupper ska bildas
 Guidade turer planeras av bl.a. Naturskyddsföreningen i Smågårde Naturreservat, av

Håkan Elmkvist (insekter), Lars Sjösvärd (fornlämningar), Torbjön Lindell (flora)
 Högskolan kommer våren 2012 att anordna en Faunistik-kurs i området.
 Arbetsdagar bl.a. inom södra Gnisvärd
 Norra Gnisvärd ska påbörja arbetet med en grönområdesplan.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper (troligen med flera undergrupper) som bygger på de aktiviteter vi lovat
genomföra i projektansökan kommer att bildas.

1. Restaurera marker
a. grönområden
b. stranden

2. Gotlandstun, hägnader
3. Stigar, ledmarkeringar, rastplatser
4. Stranden

a. skötselplan
b. Blå flagg
c. släke
d. renhållning

5. Grönområdesplaner
6. Fornlämningar
7. Information

a. guidningar,
b. hemsida,
c. informationstavlor,
d. skrift

8. Inventering/uppföljning



a. Flora
b. Insekter
c. Fågel
d. Fornlämningar

9. Program/aktviteter inomLONA
Susanne ska lägga ut information om arbetsgrupperna på hemsidan och dessa ska man kunna
anmäla sitt intresse för. Många har redan anmält sitt intresse att delta! En sammankallande per
grupp kommer att behövas.

Avtal med kommunen
Ett utkast till Avtal har tagits fram av Susanne Forslund. Det ska justeras något, därefter
skickas det till Region Gotland (Helena Andersson) och kontaktpersonerna. Södra Gnisvärd
står som projektledare i samarbete med övriga aktörer som skrivit på medfinansieringsintyg.
Dessa intyg räcker som garanti för medfinansiering i form av arbetad tid och ev. kontanta
medel. Avtal tecknas mellan Region Gotland och södra Gnisvärd för att garantera vilket
ansvar parterna har för genomförandet. Det är viktigt att det i avtalet framgår att Region
Gotland har ett ansvar att sprida information om projektet, inte minst inom sin organisation
och till kommunpolitiker.

Styrgrupp för projektet
När aktiviteter planeras som kostar mer än ideellt arbete så ska beslut om detta tas av
”projektledningen”. Projektets budget kommer att läggas ut på hemsidan, som information
inte minst till arbetsgrupperna. Mötesdeltagarna ser det som nödvändigt med en ”styrgrupp”
för projektet och beslutade att en sådan bildas. Varje part i projektet ska ha en person i
styrgruppen, tillsvidare de kontaktpersoner som deltagit i ansökan. Lista med kontaktuppgifter
till styrgruppen ska läggas ut på hemsidan. Susanne Forslund är sammankallande och ska
hållas informerad om vem som representerar de olika medfinansiärerna. Telefonsammanträde
kan bli aktuellt i höst.

Minnesanteckningar skrivna av Susanne och Björn


