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Fånga in synpunkter från unga på viktiga frågor för Gotlands framtid
En avstämning mot slutligt förslag till regional utvecklingsstrategi

Två olika frågeställningar via Instagram och Snapchat
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Vår ö. Din framtid:
Viktigast att prioritera
för Gotlands framtid?

Värsta framtiden för Gotland?
Bästa framtiden för Gotland?

170 svar

113 svar
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1.Viktigaste områden att prioritera för Gotlands utveckling

Tio i topp
1.Utbildning

2.Bostäder
3.Hälsa
4.Miljö/Natur
5.Företagande/jobb

6.Nöje
7.Sport
8.Kultur
9.Handel
10.Jämställdhet
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1.Viktigaste områden att prioritera för Gotlands utveckling

Vilka svarade på frågan?
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(totalt 170 svar)
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Värsta och Bästa
framtiden för Gotland
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2.Värsta och Bästa framtiden för Gotland

Den VÄRSTA framtiden för Gotland 2040
Skolorna på den gotländska landsbygden läggs ned och inte
många blir kvar. De skolor som finns kvar på Gotland är stora
bamseskolor med många barn i varje klass. Det finns
fortfarande många outbildade lärare. Lite pengar satsas på
skolan och skolor med särskilt stora problem får inga extra
resurser. Bara papper och penna används i skolan, inga Ipads
eller annan teknik längre. Eleverna på gymnasiet får ta tidiga
bussar och sedan vänta till sena kvällen innan bussen går hem.
Landsbygden är ingen plats där gotlänningar bor, den har
dött ut. Gotland finns bara till för turister under sex veckor på
sommaren. Alla hus på landsbygden blir sommarbostäder och
alla gotlänningar måste bo i lägenheter i Visby. Det finns inget
lantbruk och inga bönder kvar. Landsvägarna blir allt sämre. Allt
flyttas in till Visby, affärer, skolor. Det är svårt att försöka bo kvar
på landsbygden. Di höjar bensinprisar så man int kan ta si nån
stans eller så har di tatt bort fossile bränslen så man måste köpe
en ny bil, vilket blir jävligt dyrt så man skitar i de u flyttar till stan
istället.
Unga kan inte bo på Gotland. Det är bostadsbrist och för
unga finns inga lägenheter som de har råd att bo i. Det byggs
nya fula, dyra hus och man hugger ned träd i Visby för att kunna
bygga dem. På landsbygden byggs bara dyra fritidshus som
mest står tomma. De som äger fritidshusen är där bara där
ibland. De som köper lägenheter och hus är fastlänningar och
rika människor på Gotland. Hemlösheten växer. Hyrorna är
höga och renoveringar görs bara i vissa hyreslägenheter, andra
är i dåligt skick.
Vi fuckar upp grundvattnet som sinar och vattenbrist gör
Gotland till en sämre plats att leva på. Vi har ingen tillgång till
rent vatten, kanske kommer vattnet att försvinna helt. Det går
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inte att leva utan vatten! Åkrarna torkar ut. Vi har inte de pengar
som behövs för att göra åtgärder som tar vara på vatten. Allt fler
träd, skogar och gräsplättar skövlas ner där det byggs och
områden nära hav och andra vackra saker får bli
sönderbebyggda. Det är mindre tillgång till kust och strand. Det
är skräpigt överallt, alla bara slänger sitt skräp var som helst.
Folk slutar göra av med sopor på ett bra vis och ön blir till en
soptipp för att folk är lata. Det finns så dåligt med papperskorgar
längs vanliga promenadvägar att mer skräp syns i vägkanter
och buskar där omkring.
Kalkbrytningen sänker Gotlands attraktivitet för framtida
generationer, grundvattnet förloras och det ger bara några få
jobb. Det finns snart ingen ö kvar då vi grävt upp allt kalk som
ön består av, snart finns bara hav kvar där Gotland låg.
Företagen förstör miljön och naturen. Vi har mer
miljöförstörande industrier och kalkindustrin fortsätter eller till
och med utökas.
Den globala uppvärmningen ökar och klimatpåverkan är
tydlig, det är till exempel aldrig snö på Gotland längre. Region
Gotland har inte brytt sig om att arbeta aktivt för att stoppa
klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Några års
experiment om att det ska vara fossilfritt på ön, hade slutat med
att endast de rikaste av de rikaste kunde bo kvar. Nu är det är
fortsatt bilberoende och ännu mer bilar överallt, både
fastboende och turisters. Det är mer avgaser och många
klagomål på utsläpp. Elbilar är för dyrt och har inte slagit
igenom. Klimatförändringarna gör att vattennivån stiger väldigt
mycket. Det sker plötsligt och flera delar av ön hamnar under
vatten. Människors hem går förlorade och de får fly. Ska de
tvingas flytta från ön? Ska vi tränga ihop oss på mindre yta?
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2.Värsta och Bästa framtiden för Gotland

Den VÄRSTA framtiden för Gotland 2040
Det finns absolut inget att göra, inga aktiviteter som unga vill ha.
Det är färre satsningar på att ge ungdomar meningsfulla
aktiviteter och rörelse. Gotland som en plats för sport utvecklas
inte längre. Det finns ingen riktigt gymnastikhall, ingen
kampsport, ingen skatepark eller motocrossbanor. Bussar och
träningstider är omöjligt att få ihop. Ungdomsgårdarna har
stängts ned och det har Kallis också. På sommaren finns hur
mycket som helst och göra, men när sommaren är slut stängs
majoriteten av alla aktivitet ner och gotlänningar har inte så
mycket annat att göra än stanna hemma, gå en promenad eller
gå till stan där butiker och caféer stängs tidigt. Kultur och
evenemang har dött ut. Unga är ute på stan och dricker, röker
eller röker på istället för att göra nåt vettigt. Östercentrum har
stängt. Det finns färre butiker, restauranger och barer. Affärerna
har bara öppet sommartid.
Något händer med kabeln som förser ön med ström som
gör att den ej funkar över längre perioder. Det går dagar, veckor
och månader medan de kämpar med att komma på ett nytt sätt
att förse ön med ström. Ledningarna på ön är mycket gamla och
i dåligt skick och elavgifterna höga. Det går inte att driva företag
på ön med alla strömavbrott.

Det har blivit försämrade förbindelser till fastlandet. Priset
på båtbiljetterna har höjts och rabatten är slopad för
gotlänningar. Det är inte ekonomiskt hållbart att kunna åka över
till fastlandet, alldeles för dyrt att ta sig till och från ön. Det är
fortfarande usel vintertrafik och båtarna går långsammare. Flyg
finns inte längre. Destination Gotland vägrar frakta vissa varor
som foder till betesdjur. Vi får problem med transporterna av
livsmedel hit under en längre period eller att de inte alls vill
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exportera livsmedel och nödvändigheter hit längre.
Kollektivtrafiken skärs ner och bussarna går allt mer sällan.
Kanske är det ingen kollektivtrafik alls efter turistsäsongen?
Skolelever får inte längre busskort gratis. Det är dyrt att åka och
bussarna är dåliga. Gotland har fortfarande inga spårvagnar
eller tunnelbana.
Det bor fler på Gotland, men har det varit så smart att få
fler folk att flytta hit så att vi inte har någe vatten? Det finns inte
boende så det räcker och allt är dyrt, det är för mycket folk helt
enkelt. Stora folksamlingar överallt. Eller blir vi färre? Färre är
fastboende, det är mest fritidsboende. Alla som är födda och
uppvuxna på Gotland och de som har pluggat här flyttar så fort
de kan. De som flyttar hit är alla likadana, det blir en homogen
befolkning. Region Gotland har svårt att erbjuda bra vård och
utbildning och att få bra personal. Privatiseringarna ökar och
Region Gotland säljer verksamheter och fastigheter billigt. Det
är mer kriminalitet på Gotland och färre poliser som skapar
trygghet. Några gillar att det inte finns så många poliser, till
exempel är det är mycket droger på ön.
Kanske kommer Corona aldrig att ta slut och vi hamnar i
komplett isolering på ön, utan el, vatten och internet. Eller så
invaderas Gotland av ryssar, dansken eller utomjordingar.
Kanske en bomb slår ner eller så byggs ett kärnkraftverk på ön
som exploderar som Tjernobyl 1986….

Hur ska det gå?

10

2.Värsta och Bästa framtiden för Gotland

Den BÄSTA framtiden för Gotland 2040
Det finns framtidstro hos unga på Gotland. På Gotland finns
supergemenskap i uppväxten. Ingen är utanför, alla tar hand om
varandra. Vi känner till varandras svårigheter och ingen skäms
för den de är. Barn och mår bra, ingen mår dåligt psykiskt. Vi
samarbetar, är snälla och hjälper andra. Om man har mycket
pengar så skänker man pengar till bra organisationer. Vi är
öppna och gästvänliga. Att vara snäll mot djur och behandla
dem bra är en självklarhet. Vi fokuserar mer på gemenskap,
mellan stad och landsbygd och mellan människor med olika
åsikter och kultur. Var kan vi mötas och vad har vi gemensamt?
Gotland ses inte bara som ett ställe att chilla på som pensionär
eller att besöka på sommaren. Här kan man bo året runt och
också besöka året runt, inte bara på sommaren.
Här finns bostäder för alla. Fler hyresrätter med rimliga
hyror, så att unga, studenter och alla som inte tjänar multum har
råd att bo på Gotland. Kontrakt året runt är en självklarhet. Det
finns ett bra utbud av både hus och lägenheter på hela ön, vilket
gör det möjligt att bo var man vill. Bostadsområden från 1950-,
60- och 70-talet är renoverade och fräscha och är inte längre
segregerade områden. Det har blivit svårare för de som inte är
eller tänker bli skrivna på Gotland att köpa bostäder på
landsbygden. Boende för åretruntboende underlättas genom
kvotering och subventioner. Fler fastlänningar som äger
bostäder på Gotland har flyttat hit och bor här året om. De som
bor delar av tiden betalar nu del av sin skatt till Gotland. När det
byggs nya lägenheter så förstörs inte en massa skogar, parker
och fina områden.
Barn och ungdomar får bästa starten i livet med bra skolor
och lärare. Det finns både små och stora skolor på hela ön. Det
är många barn från Visby som väljer att gå i skola på
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landsbygden då de är bättre där. Inga skolor har lagts ned och
problemskolor har fått extra pengar och blivit jättebra. Vi har
satsat på lärare och läraryrket är attraktivt och folk vill utbilda sig
till det. Det finns många flera olika utbildningar på ön. Till
exempel fler konstnärliga utbildningar, som kommer få unga att
vilja stanna på ön efter gymnasiet. Universitetet har viktiga
naturvetenskapliga utbildningar, läkarutbildning och utbildning
för andra efterfrågade jobb.
Landsbygden utvecklas. Det finns fler jobbmöjligheter på
landsbygden. Det är attraktivt att bo över hela ön, då det finns
mer bostäder, fler aktiviteter, bra skolor, bra bussförbindelser
och fungerande samhällen över allt. De mindre samhällena har
utvecklats, ja ett par av dem har faktiskt blivit städer. Det är inte
längre bara Visby som är en stad. Kollektivtrafiken har varit en
nyckel för detta. Det är fler busslinjer, bättre tider och fler
avgångar. Det är ett mer attraktivt alternativ än bilen och
användningen har ökat kraftigt. På vissa sträckor finns också
tågtrafik. Båttrafiken är snabbare, billigare och går oftare.
Båtarna har inga utsläpp. Det är samma tidtabell året runt som
på sommaren. Det är gratis båtbiljetter för gotlänningar på
sommaren. De finns också elflygplan. De flesta både fastboende
och turister använder bara bil i undantagsfall, särskilt i Visby och
tätorterna, och bilpool är vanligaste sättet använda bil. Cykel av
alla slag (elcyklar, lastcykel, velomobiler) och fossilfri
kollektivtrafik är det vanliga.
Det är lätt att ha en rik fritid och det finns massor av saker
att göra, även på landsbygden. Både barn, ungdomar och vuxna
vill ha något att göra och när nya parker, områden eller
anläggningar planeras får folket rösta om vad som ska finnas
där.
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Den BÄSTA framtiden för Gotland 2040
Det finns ett äventyrsbad som barnfamiljerna älskar och som är
det givna utflyktsmålet på helgerna under hösten och vintern.
Det finns fler simhallar på ön. Det finns träningslokaler,
sporthallar och ishallar på fler platser på ön. Crossbana och
bana som man kan köra drifting med bilar på finns. Barnen rör
på sig mera och slipper åka långt för att kunna träna. Gotland
skateboard förening har en massa medlemmar, det finns en
skatepark och många vill att det ska byggas fler sådana.
I Almedalen och i det nya hamnområdet är det dans och
musik på sommarkvällarna. Det finns fler museer, street art och
grafitti. Festivaler lockar folk hit och är kul för oss som bor här.
Det kan vara mer av sådant som Medeltidsveckan, vi har så
mycket historia, kultur och natur att visa upp. Det finns många
gamla mysiga fik. Det finns fler affärer och fler butiker, barer och
restauranger som har öppet på vinterhalvåret. Det finns också
fler klädbytardagar för vi vill inte bara köpa nytt hela tiden.
Östercentrum är större och har en utökad galleria. Det är öppet
till 00.00.
Det finns gott om jobb och de lokala företagen går bra och
växer. Vi satsar på de lokala företagen. Företag flyttar hit från
fastlandet. Det finns fler digitala jobb och bra möjligheter att
arbeta internationellt från Gotland. Teknikutvecklingen har gjort
att det behövs fler ingenjörer, systemutvecklare och andra ITjobb. Det finns bra utvecklingsmöjligheter i jobben på Gotland,
man behöver inte flytta för att utvecklas. Gotland är
självförsörjande på livsmedel. Allt kött vi äter kommer från
gotländska djur och alla råvaror är odlade på gotländsk mark. Vi
har bara närproducerat i våra butiker på ön.

klimatomställning. Sol och vind har gett oss bra förutsättningar
för förnybar energi och vi är bäst på att bygga energisnålt och
hållbart. Hela ön är fossilfri redan 2030, inklusive privata fordon,
jordbruk, alla industrier och även transporter till ön och
importerade varor i sig. Gotland är ett ekoalternativ och är
hållbart och långsiktigt självförsörjande. Vi har mindre utsläpp,
förorenar inte havet och har miljövänligare produkter i butikerna.
.Gotland är en ö med mycket natur, en mycket fin natur. Naturen
är en stor del av Gotlands värde och vi värna om den natur,
skog, strand och miljöer vi har. Vattenbristen är fixad och man
får duscha ofta och länge. Vi har satsat på att rena vatten från
havet och bruka som dricksvatten Vi plockar upp skräpet,
använder inte så mycket plast, slösar inte på vatten och försöker
rädda klimatet. Det finns inte längre så mycket skräp längs med
vägar och trottoarer. Det finns gott om sopkorgar och fimpställ.
Det finns också fler bänkar på allmänna platser, särskilt ute mot
norr och söder..
All sorts kriminalitet har minskat kraftig. Det finns fler
poliser. Polisen har prioriterat narkotikaspaning och grövre brott
än att stanna och kontrollera epor. Det är mindre droger i
samhället och tryggt att vara ute på fredagskvällar. Region
Gotland har högre löner för sina anställda, särskilt lärare och
sjukvårdspersonal och bra arbetsförhållanden. Det sitter klokt
folk i ledningen för Region Gotland och det är lätt att ha med
Region Gotland att göra. Kanske har Region Gotland sänkt
skatten och Gotland är ett skatteparadis i Sverige. Det lockar hit
fler företag, fler som flyttar till Gotland och ger bättre intäkter till
Regionen.

Vi har lagt ribban högt och är ledande inom
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Vilka svarade på frågan?
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