
Minnesanteckningar från informations och arbetsmöte med boende och markägare
LONA projektet GNISVÄRD och TOFTA STRAND – ett gemensamt ansvar.
Toftagården den 25 september 2011
Syftet med arbetsmötet var att gå igenom bakgrund, syfte och mål; identifiera möjliga 
mål och aktiviteter samt utmaningar att nå dessa.

1. Kerstin gjorde en kort introduktion och beskrivning av bakgrund vid mötets öppnande
2. Susanne gick igenom LONA projektet, mål och syfte. Presentationen läggs ut på 

hemsidan, www.sodragnisvard.se.  Nedan följer några stolpar:

- Lokalt Naturvårdsprojekt i Gnisvärd Tofta
- Projekt ledare;

o Susanne Forslund
- Delprojektledare/kontaktpersoner  för finansiärer/partners

o Sa Gnisvärd -  Björn Risinger
o Na Gnisvärd – Mia Forsberg
o Smågårde – Kerstin Sjösvärd
o Tofta camping – Lars Jacobsson
o Toftagården/Solbacka – Göran Göransson
o Naturskyddsföreningen- Bengt Unnerfelt
o Högskolan i Kalmar- Bertil Ståhl

- Intressegrupper:
o Kommun
o Företag
o Turister på Gotland
o Boende (bofasta, sommar”gotlänningar”, hyresgäster etc)

- Förutsättning är:
o 50 % statliga bidrag
o 50 % egen insats i form av arbete eller kontanta medel

- Beslut 17 juni 2011 att vi får 349 000 sek i statliga bidrag fördelat på 4 år
- Varje ideell nerlagd beslutad timme är värd 200 sek/timme
- Uppföljning och redovisning årligen
- Vi bestämmer gemensamt och planerar vad som ska göras 

o Kurser
o Gemensamma arbetsdagar
o Delprojekt som initieras i de olika samfälligheterna 
o Vandringar kultur, växter/djur

Förslag på arbetsgrupper
- Restaurering
- Gotlandstun
- Fornlämningar
- Stigar, leder, rastplatser
- Grönområdesplan (  Solbacka, Na Gnisvärd)
- Stranden
- Inventering/Uppföljning
- Informationstavlor/platser för besökare
Dessa läggs ut på hemsidan, för att intresserade ska kunna anmäla sig.

Input från deltagare vi d två arbetspass,

http://www.sodragnisvard.se/


Den första frågeställningen var; Vad är målet för Stranden? En mängd tankar ventilerades och 
ord som skrevs upp på blädderblocket var: 

• Rent och snyggt! ( Inte lukta illa, skräpfritt, toa…)
• Tillgängligt för alla!
• Växter och djur 
• Självfinansierande
• Ansvarsfördelning
• Mångfald
• Varumärke
• Välhävdat
• Enhetlig information
• Kvalitet
• Kontinuitet

Ett förslag var att ha målet ”Gotlands Bästa Badstrand”, vilket dock justerades till ”Gotlands 
Bästa Strand”. Även denna slogan kan naturligtvis ifrågasättas – vill vi att ”alla” ska komma 
hit? Hur många besökare tål Stranden?
Vilka är de viktigaste åtgärderna som bör genomföras/frågorna som bör drivas gällande 
Stranden - inom projektet? Var nästa fråga som ställdes till mötesdeltagarna. Alla fick chansen 
att skriva ner det som man anser är viktigast. Lappar med förslag/idéer sattes upp på väggen 
och grupperades efter ämnesområden.
Ytterligare synpunkter, information som lämnades var bl.a.:

- Vägsamfälligheter inom intresseområdet bör informeras
- Alla måste ta ansvar för att sprida information om projektet och framföra idéer och 

synpunkter.
- Pågående initiativ kring släktäkts-rättigheter och miljöpåverkan pågår bl.a. i 

Västergarn, där ett Lokalt Vattenvårds-projekt (LOVA) planeras. Kontakt person är 
Ulla Gabrielsson

- Nils Erik Dalby, student på Högskolan, berättade att en Floristik-kurs hållits i Gnisvärd-
området. 318 växter har hittills identifierats. En rapport skrivs, och Susanne Forslund 
har lämnat synpunkter. När den är klar kommer den att läggas ut på hemsidan.

- En gemensam strandstädardag till våren vore önskvärt. Kanske Kristi Himmelsfärds 
helg, eller annan långhelg, då många sommar- gotlänningar är på ön?

Ett stort engagemang visades och en frustration över att det tar tid att komma igång – men vi 
har fyra år på oss! Markägarna/strandsamfällighetsföreningarna måste vara intresserade och 
godkänna de åtgärder som planeras innan något kan göras. 
Alla de synpunkter som framkom och som finns samlade på blädderblock och lappar skrivna 
av mötesdeltagarna samlades in för att komma till nytta i den arbetsgrupp som kommer att 
fortsätta arbeta med Stranden. De sammanfattas också i bilaga till dessa anteckningar.
Mötet avslutades med att Helena Andesson, region Gotland och Björn Risinger, ordförande i 
Södra Gnisvärds Samfällighet undertecknade ett avtal över ansvarsfördelningen inom LONA-
projektet. Avtalet kommer att läggas ut på hemsidan.
Minnesanteckningar skrevs av Mia Forsberg, och har kompletterats av Susanne Forslund

Deltagare vid LONA-mötet den 
25 september 2011



Namn Boende Övrigt
Gert Jacobsson Smidesvägen 24 Kent Bygg och Grävmaskin
Inge Bäckström Ordförande Smågårde

Mia Forsberg Rösevägen 4 
NA Gnisvärd, styrelsen och ansvarig för 
grönområden 

Susanne Forslund Kalmar SA Gnisvärd 
Anders Lekander Ansvarig för fastigheter, Naturskyddsföreningen
Lars Gabrielsson Kroks Västergarn
Ulla Gabrielsson Kroks Västergarn ”Släktäktsprojekt” Västergarn, kontaktperson i 

Västra Gotlandsvattenråd
Lars Sjösvärd Smågårde 1:11 Gotlands museum.  Kulturhistoria
Kerstin Sjösvärd Smågårde 1:12
Elisabeth Nylander Bjärs
Anette Willén Samfällighetsförening Eskelhem

Per Alström
Tofta Öa Ordförande, har modern karta över 
området

Helen Andersson Region Gotland, kontaktperson med projektet och 
länsstyrelsen

Karin Gardell Kroksväg Eskelhem, Ekeby Studiecirklar, studieförbundet
Urban Eskelund Ekeby S:6, Styrelse representant
Göran Göransson Na Gnisvärdsvägen Kroks, Strandbacka
Nils Erik Dalby Högskolan på Gotland bioglog,  
Lars Jacobsson Vibble Tofta camping 
Björn Kleis Året runt boende
Ulla Kleis Året runt boende


