Tyck till om

Världsarvet Hansestaden Visby
Initial kartläggning av boendes, verksammas och ägares uppfattningar om världsarvet
genom en enkät- och intervjustudie i samband med framtagandet av en ny strategi och
handlingsplan för Hansestaden Visby 2018-2019
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Sammanfattning
Den här rapporten sammanfattar resultaten av enkätstudien Tyck till
om världsarvet Hansestaden Visby som genomfördes som ett led i arbetet med att utveckla en ny strategi och handlingsplan för världsarvet
under 2018-2019. Syftet med enkätstudien var att samla in synpunkter
och underlag för planering. Enkäten vände sig till boende på Gotland
samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden.
Totalt svarade 551 personer på enkäten. Den demografiska representationen bland respondenterna var bred med god fördelningen mellan boende i den muromgärdade innerstaden, övriga Visby och hela Gotland.
Även spridningen över åldersgrupper och sysselsättningsgrupper var
god, samt perspektiv från såväl året-runt boende som delvisboende,
även om de sistnämnda utgjorde en mindre del av underlaget.
Kännedomen om att Hansestaden Visby som utgörs av den muromgärdade innerstaden är ett världsarv är mycket god. Det finns en stor
stolthet över Visby som stad: en övervägande majoritet (86%) angav att
de är stolta eller mycket stolta över Visby. Det som upplevs som mest
unikt med världsarvet är främst ringmuren följt av den levande och välbevarade staden, det medeltida, ruinerna, skönheten och läget vid havet.
Ringmuren och ruinerna samt byggnaderna och stadsmiljön är de delar
av världsarvet som man är i särklass mest stolt över. Samtidigt ansåg
många (47%) att staden inte bevaras tillräckligt väl, även om i stort sett
alla (98%) ansåg att världsarvets bevarande för nutid och framtid är
viktigt. Många efterfrågade bättre kommunikation om världsarvet genom skapandet av ett världsarvscenter (46%), en särskild hemsida för
världsarvet (61%) och sociala medier (56%).

Majoriteten av respondenterna (70%) tyckte att livskvalitén är bra eller
mycket bra. Uppfattningar kring världsarvet som en levande stadskärna
skiftar enligt säsongerna; en övervägande andel ansåg att staden är levande vår (63%) och sommar (83%), medan färre tyckte att den lever
under höst (55%) och vinter (36%).
Boendefrågan är central och majoriteten (75%) uppgav att det är svårt
eller mycket svårt att hitta ett boende i den muromgärdade staden. Om
fordonstrafiken råder det delade meningar: ungefär lika många ansåg
att persontrafiken och tyngre fordonstrafik bör behållas som den är
idag som att trafiken bör minskas eller förbjudas (runt 40%).
När det gäller turism ansåg mer än hälften av respondenterna att det är
lagom med turister (60%) och turistverksamheter (57%) i världsarvet.
En tredjedel (31%) ansåg dock att det är för många turistverksamheter.
Evenemangsveckorna har en stor betydelse för Gotland och de flesta
uppfattar dessa som positiva i stor eller mycket stor utsträckning. De
tre högst rankade är Medeltidsveckan (86%), Almedalsveckan (77%)
och Medeltida jul (62%).
Riskhantering och krisberedskap är viktiga delar av världsarvets bevarande. De risker som uppfattas som de mest relevanta hoten mot Hansestaden Visbys bevarande är brand (37%), exploatering (36%) och klimatförändringar (35%).
Knappt hälften av fastighetsägarna ansåg att det är svårt (38%) eller
mycket svårt (9%) att förvalta fastigheter i världsarvet, medan en liten
del (9%) tyckte att det är lätt. Det finns dem som aldrig stött på problem och dem som upplever att det är för mycket reglering och att kravet på antikvariska utlåtanden avskräcker ägare från enklare åtgärder.
En stor del av de verksamma (57%) ansåg att världsarvsstatus påverkar
dem och enligt kommentarerna handlar det främst om positiv påverkan
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(t.ex. att den värdebärande miljön medför en kvalitetsstämpel). Det
finns även de som nämner negativ påverkan och då handlar det främst
om begränsningar av trafik och utrymme att utveckla fastigheter.
Sammantaget berättar studien att Visby är en stad som ligger många
människor varmt om hjärtat. Det finns en stor omsorg om världsarvet
men samtidigt en rädsla för att den levande stadsmiljön är i fara. Det
hänger samman med ökande bostadspriser, ökad hotellverksamhet, att
många hyresgäster måste flytta ut under sommaren och verksamheter
som inte är öppna året om. Det finns också en uppfattning om att
kortsiktighet står i fokus för aktörer såväl inom offentlig som privat
sektor.
Visby är en stad som väcker känslor och som engagerar vilket är viktiga
beståndsdelar för att världsarvet Hansestaden Visby ska bli en arena för
delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt
och kulturellt.
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1. Inledning
Hansestaden Visby upptogs av Unesco på världsarvslistan den 9 december 1995 som ett kulturarv värt att bevara för hela mänskligheten.
Unesco är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete
mellan Förenta Nationernas medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.
Ett världsarv är ett geografiskt avgränsat kulturarv, naturarv, eller kombinerat kultur- och naturarv som anses särskilt värdefullt att bevara för
framtiden. De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt
högt universellt värde - Outstanding Universal Value – som ska garanteras
skydd och vård för all framtid. Detta värde mäts genom särskilda kriterier och villkor, till exempel värnandet om autenticitet.
Världsarven skyddas av FN:s konvention om skydd för världens kulturoch naturarv (”Världsarvskonventionen”) och de medföljande operationella riktlinjerna som uppdateras med jämna mellanrum. Konventionens artikel 4 är central och handlar om att varje stat har en skyldighet att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, presentation och
överlämnande av världsarven till kommande generationer. Sverige ratificerade världsarvskonventionen år 1985.
Hansestaden Visby på Gotland omfattas av den muromgärdade innerstaden och de omgivande vallgravarna och är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad. Dess form
och funktion från sent 1200-tal som en av de viktigaste Hansestäderna
återspeglas i den välbevarade stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de
medeltida byggnaderna och stadsbilden, d.v.s. bilden av staden i sin
helhet. Visby är också ett exempel på en traditionell mänsklig bosättning, en levande stad som överlevt och vidareutvecklats genom konstant anpassning och förhållning till medeltidens form och funktion.

Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid.
Under år 2018-2019 utvecklas en ny strategi och handlingsplan för
världsarvet genom dialog och delaktighet. Som ett led i arbetet genomfördes en enkätundersökning - Tyck till om världsarvet Hansestaden
Visby - för att samla in synpunkter och underlag för planering. Strategin handlar om att skapa en gemensam vision för världsarvet vilket enkäten bidrar till inte minst genom att synliggöra vad världsarvsarbetet
ytterst handlar om. Enkäten vände sig till boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden.
Världsarvet tillhör oss alla. Just därför vill vi att det ska bli en arena för
delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt
och kulturellt. Av den anledningen är de boendes, de verksammas och
fastighetsägarnas åsikter viktiga för att skapa en bild av hur det är att
bo, leva och verka i ett världsarv. För att få en bred överblick krävdes
många frågor. Med dessa följde frivilliga fritextsvar som inte var obligatoriska att fylla i. Att så pass många respondenter ändå valde att fylla i
dessa visar på ett oerhört stort engagemang i världsarvets betydelse och
omhändertagande, inte bara i Visby utan hela Gotland.
Tack till alla de 551 personer som tagit sig tid att svara på enkäten. Det
bidrar till att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningarna för ett
långsiktigt omhändertagande av världsarvet. Tack även till projektgruppen inom projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby som bidrog med förslag och synpunkter på frågorna.
Även Sveriges Radio P4 Gotland bidrog genom att uppmärksamma allmänheten om enkätstudien.
Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
Johanna Skantze, konsult We are Laja
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Avgränsning världsarvet Hansestaden Visby
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2. Metod
2.1 Enkätstudie
Den enkätstudie som presenteras i denna rapport utgör en initial kartläggning av generell karaktär och tjänar syftet att skapa trygghet i de
målsättningar som tas fram i arbetet med en Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby (2918-2019). Som en del av dialogprocessen ger den en bild av hur andra grupperingar än de som är
direkt engagerade i utvecklingen av världsarvsstrategin ser på Hansestaden Visby. Målgrupperna för enkäten var följande:




Boende (både i den muromgärdade innerstaden och på Gotland)
Verksamma (inom den muromgärdade innerstaden)
Fastighetsägare (inom den muromgärdade innerstaden)

Enkäten skickades ut via organisationer som representerar ovanstående
grupperingar. Den publicerades även på Region Gotlands hemsida och
annonserades om på publika platser runt om i innerstaden. Enkäten
uppmärksammades även i Sveriges Radio (P4 Gotland).
Svarstiden var ca 3 veckor (16 april till 5 maj) vilket är ett kortare
tidsintervall än normalt för en enkät med Region Gotland som avsändare. Anledningen till detta var att enkäten skulle utgöra ett stickprov
på hur boende, verksamma och fastighetsägare betraktar och förhåller
sig till Hansestaden Visby snarare än att ge ett komplett och djupgående resultat. Av samma anledning gjordes även valet att endast distribuera på ovan nämnda sätt. Alternativet att skicka ut enkäten brevledes
valdes bort i och med resurs- och tidsbegränsningar.
Enkäten bestod av såväl slutna som öppna frågor. Totalt omfattade enkäten 63 frågor; 47 frågor som ställdes till alla respondenter, ytterligare

7 frågor som endast fastighetsägare svarade på samt 9 frågor till de
verksamma. Totalt gick det att lämna fritextsvar på 38 frågor. I de fall
en fråga hade alternativ valdes en skala på 1-5, där 1 ger uttryck för ett
lågt värde och 5 ett högt värde beträffande exempelvis nöjdhet och
svårighetsgrad. Alternativ 3 möjliggör för ett neutralt svart vilket gör att
respondenten inte behöver ta en tydlig ställning vilket kan visa på både
ovisshet och något slags medelvärde. Många av frågorna gav även möjlighet till fritextsvar.
Resultat från enkätstudier som denna behöver läsas med flera olika
aspekter i åtanke såsom hur många som har svarat på enkäten, vilka
personer som har svarat, i vilka kanaler enkäten har spridits, hur lång
svarstiden var och så vidare. Aspekter som dessa har naturligtvis inverkan på resultaten. I fallet med denna enkät har 551 personer svarat och
detta kan sättas i relation exempelvis till att Gotland har ca 60 000 invånare. Den spreds huvudsakligen via Region Gotlands hemsida och genom utskick per e-post till individer och grupperingar som ansågs vara
direkta intressenter för studien. För att få in ännu fler svar skulle enkäten kunnat spridas på fler sätt (exempelvis genom brevutskick till alla
gotlänningar). Även svarstiden skulle kunna ha varit längre.
2.2 Intervjuer
Som ett komplement till enkätstudien genomfördes ett litet antal riktade djupintervjuer med representanter för boende, verksamma och
fastighetsägare. Intervjuerna var ostrukturerade och genomfördes som
samtal mellan intervjuare och intervjuad. Korta intervjuer genomfördes
med representanter från följande: Visby Centrum, Visby innerstadsförening, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Gotlands besöksnäring,
Gotlands kulturrum, Rindi studentförening. Dessutom intervjuades en
större privat fastighetsägare och en antikvarisk sakkunnig inom myndighet.
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2.3 Upplägg
Resultaten presenteras i två delar: en genomgång och analys av enkäten
och en tematisk sammanfattning av intervjuerna. Enkätsvaren presenteras genom diagram för att vara så lättlästa som möjligt tillsammans
med ett urval av citat från fritextsvaren och skildrar olika perspektiv
och uppfattningar. Delavsnitt 3.2 till 3.8 återger resultaten från de frågor som alla respondenter inbjöds att svara på. Delavsnitt 3.9 återger
resultaten från de frågor som endast fastighetsägare svarade på, delavsnitt 3.10 återger resultaten från de frågor som endast verksamma i
Visby svarade på. Avslutningsvis presenteras huvudsakliga slutsatser.
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De flesta som svarade på enkäten var mantalsskrivna på Gotland
(90,2%). Majoriteten av respondenterna bodde på Gotland året runt
(89,7%).

3. Enkätresultat
3.1 Demografisk information
Vilka svarade?

Totalt svarade 551 personer på enkäten. Majoriteten av dessa var 41 år
eller äldre (75%). Drygt en fjärdedel var i åldern 26 till 40 år (21,4%).
Endast en liten del av dem som svarade var 25 år eller yngre (3,6%). Resultatet visar en god spridning av respondenternas övergripande sysselsättning.

Mantalsskrivna
9,8%

90,2%

Respondenternas ålder
81 eller äldre
65-80
61-65
51-60
41-50
31-40
26-30
21-25
16-20

0,7%

Skriven på Gotland

17,2%
12,5%
24,7%

Året-runt boende

19,8%
15,6%

10,3%

5,8%
3,1%
0,5%

89,7%

Sysselsättning
Annat

2,5%

Pensionär

Delvis/säsongsvis

24,0%

Anställd
Arbetslös

Året runt

19,8%

Egenföretagare

Studerande

Ej skriven på Gotland

61,0%
2,4%
4,7%
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Var bor de?

De som svarade på enkäten var relativt jämt fördelade över Visby innanför och utanför murarna samt över hela Gotland. Majoriteten av
dem (76%) bodde i Visby och av dem var ungefär lika många boende
innanför respektive utanför murarna.
Var bor de?
38,8%

37,4%

23,4%

0,4%
Visby innanför
murarna

Visby utanför
murarna

Övriga Gotland

Annan plats

Notera begreppet ”innanför murarna” som används i talspråk även om
ringmuren, eller stadsmuren oftast beskrivs som en mur, även om den
består av en land- och en sjömur.
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3.2 Vad handlar världsarvet om?

Kännedom om anledning till världsarvsstatus
41,7%

Vet du om att Visbys muromgärdade innerstad anses vara en så pass värdefull och unik stadsmiljö att den finns med på Unesco/FN:s världsarvslista?

Alla utom två personer kände till att den muromgärdade innerstaden i
Visby är ett världsarv (99,6%). Inte heller om en respondent är skriven
på Gotland eller inte påverkar vetskapen om att Hansestaden Visby är
ett världsarv. Det finns ingen större skillnad på kännedom utifrån ålder.

33,4%

18,1%
5,1%
Mycket hög

Hög

Hur god är din kännedom om varför Hansestaden Visby finns med på
Unesco/FN:s världsarvslista?

En liten majoritet svarade att deras kännedom är hög eller mycket hög
(59,8%). En tredjedel (33,4%) svarade att den egna kännedomen är varken låg eller hög och en minoritet (6,7%) svarade låg eller mycket låg. Det
finns ingen större skillnad på kännedom utifrån ålder. Inte heller om en
respondent är skriven på Gotland eller inte påverkar vetskapen om att
Hansestaden Visby är ett världsarv.

Varken låg
eller hög

Låg

1,6%
Mycket låg

Kännedom om delar som ingår i världsarvet
94,4%
83,1%

78,0%
67,3%
58,6% 55,9%

Vilka av de här delarna visste du ingår i världsarvet Hansestaden Visby?

Världsarvet består av olika komponenter och enkäten sökte utforska
vilka delar som upplevdes som mer självklara delar än andra. De flesta
kände till att ringmuren, ruinerna och den medeltida bebyggelsen är en
del av världsarvet, medan färre kände till att även vallgravarna, trähusbebyggelsen, gatunätet och den levande stadsmiljön ingår. Fritextsvaren
antydde att flera dock ansåg det som självklart att den muromgärdade
staden i sin helhet är ett världsarv.

50,6%
32,5%

2,2%
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Hur god är din kännedom om Världsarvskonventionen?

Ungefär en femtedel (19,2%) av respondenterna ansåg sig ha god kännedom om världsarvskonventionen, medan en tredjedel ansåg sig ha en
låg kännedom. En stor del (61,2%) av respondenterna angav att de
skulle vilja veta mer om världsarvskonventionen.

Aspekter som förknippas med
Världsarvskonventionen

96,0%

Kännedom om världsarvskonventionen
49,7%

33,9%

24,3%

24,7%

16,5%
6,7%

2,7%
Mycket hög

Hög

Varken låg
eller hög

54,8%

53,9%

Låg

18,7%
12,5%

14,2%

Mycket låg

Vilka aspekter förknippar du med Världsarvskonventionens uppdrag
kring kultur- och naturarv?

De flesta av respondenterna (96%) förknippade bevarande och vårdande med Världsarvskonventionen. Ungefär hälften av dem kopplade
hållbar användning (54,8%) och tillgängliggörande (53,9%) med konventionens uppdrag. Färre kände dock till att även kommunikation och
utbildning (33,9%), utveckling (24,7%) och energi- och klimatanpassning (18,7%) är viktiga aspekter. Endast en liten minoritet (14,2%)
kände till att fredsfrämjande är kopplat till Världsarvskonventionen genom Unescos bredare uppdrag i vilket ”att främja fred i människors
sinnen” ingår.

Vad gör världsarvet Hansestaden Visby unikt enligt dig?

Den här frågan ställdes för att utröna vad folk upplever som mest unikt
med Visby, oavsett hur världsarvets definieras. För att illustrera resultatet används ett ord moln (se nedan). I ordmolnet är de ord som nämnts
fler gånger än andra relativt sett större. Ringmuren är det ord som
nämnts flest gånger följt av stad, levande, medeltida, läget, bevarad, ruinerna, vacker och havet.
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Levande är det ord som nämnts flest gånger efter ringmuren och stad.
Denna aspekt av Visby anses således vara väldigt central i stadens
unikitet och förklarar till viss del att så många kommentarer skrivits om
rädslan för att den levande innerstaden inte ska vara lika levande i
framtiden. Att staden blir mer som en kuliss.
Hur stolt är du över världsarvet Hansestaden Visby?

Svaren reflekterar att det finns en oerhörd stolthet för världsarvet och
staden. Majoriteten av respondenterna svarade att de är stolta eller
mycket stolta (86,4%). En knapp tiondel (8,3%) svarade att de är neutrala
medan en liten minoritet (5,2%) svarade att de är lite stolta eller inte alls
stolta.

Vad är du mest stolt över i världsarvet Hansestaden Visby?

På den här frågan kunde respondenterna välja max 3 alternativ. Alternativen ringmuren och ruinerna fick majoriteten av antalet svar, följt av
byggnaderna och stadsmiljön samt stadslivet med dess utbud av olika
aktiviteter. Bland dem som fyllde i annat återfanns kommentarer såsom:
Botaniska trädgården, strandpromenaden, hamnen, Fornsalen, invånarna, affärerna och restaurangerna som har öppet året runt, samt
tryggheten.
Mest stolt över...
89,8%
73,1%

Stolthet över världsarvet
55,4%

31,0%

35,9%
8,3%

31,2%
20,9%

3,6%

1,6%

Lite stolt

Inte alls
stolt

6,5%
Mycket
stolt

Stolt

Neutral

3,1%

1,1%

Bland de icke mantalsskrivna respondenterna svarade en något större
majoritet (91,6%) att de är stolta eller mycket stolta. Ingen svarade att de
är lite stolta eller inte alls stolta.
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3.3 Att bo och verka i världsarvet



Skulle du rekommendera andra att flytta till Hansestaden Visby?



Majoriteten (86,6%) svarade att de skulle rekommendera andra att
flytta till Visby medan drygt en tiondel (13,4%) svarade nej på frågan.
Följande anledningar var vanligast förekommande bland fritextsvaren:

Hur upplever du livskvalitén inom världsarvet Hansestaden Visby?






Närheten till allt;
Närheten till havet och naturen;
Den vackra staden och den unika miljön;
Gemenskap, lugn och ro, trygghet.

Utsatt boendesituation där många hyresgäster måste flytta ut
sommartid;
Överfokusering på säsongs- och hotellverksamheter.

Majoriteten av respondenterna (70,2%) svarade att livskvalitén är bra eller mycket bra i världsarvet eller staden innanför murarna. Cirka en femtedel (21,6%) svarade att livskvalitén är varken bra eller dålig. En liten
minoritet (8,2%) tyckte att livskvalitén är dålig eller mycket dålig.
Livskvalitéten i världsarvet
44,1%

Rekommendera andra att flytta till Visby

26,1%

21,6%

13,4%

6,9%
1,3%
Mycket bra

Bra

Varken bra
eller dålig

Dålig

Mycket dålig

86,6%

Ja

Nej

Många av de respondenter som svarade ja lyfte även fram svårigheten
att hitta boende i innerstaden och rädslan för att livet i staden ska urholkas, eller att Visbys muromgärdade innerstad på lång sikt inte kommer att fortsätta vara en levande del av staden. Bland dem som svarade
nej var följande anledningar vanligast förekommande bland fritextsvaren:



Bland de som svarade bra eller mycket bra handlade majoriteten av
fritextsvaren huvudsakligen om följande områden:



Trafiksituationen: tung trafik, leveranser under dagtid och
genomfartstrafik lyfts fram som utmaningar;
Tomma byggnader under höst/vinter/vår och därmed rädslan för
att stadens liv ska urholkas.

Priserna på fastigheter och lägenheter är höga;
Svårt att hitta boende;
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Ett flertal respondenter lyfter här även fram att kontrasten mellan sommaren och resten av året är en del av charmen med att bo i den
muromgärdade innerstaden. Kommentarerna tillhörande dem som svarade varken bra eller dålig (21,6%) och de som svarade dålig eller mycket dålig (8,2%) handlar i stort om samma områden som ovan.

Rekommendation om att flytta till Hansestaden Visby: urval av kommentarer

”En av de vackraste platser Sverige har att erbjuda.”
”Lugnet höst vinter vår, sommarstaden med turister och sjudande aktiviteter, botaniska
trädgården och den underbart vackra staden, som gör att sinnet blir glatt, närheten till
havet, trevlig befolkning och lätt tillgänglighet till service och tjänster, korta avstånd.”
”Småskaligheten, trevnaden. Människorna. Många svenska städer där revs den gamla
stadskärnan för att göra plats för varuhus och parkeringshus. Visby har en ringmur vilket
gjorde det lite besvärligare. Här har man lyckligtvis inte lyckats bygga borta husen som
var hus för fattiga människor. Nu bor rika i de fattigas hus.”
”Visby är en fantastiskt vacker stad, med närhet och tillgång till allt man behöver. Jämfört med andra städer jag bott i på fastlandet slipper man trafik, pendling och att spendera sin tid på att ta sig någonstans. Mervärde finns såklart i det gamla, man blir ständigt påmind om att mänskligheten varit något annat och är på väg någonstans - en vetskap som skänker ödmjukhet.”
”Det är en magisk plats med sitt pittoreska uttryck, året runt. Det viktiga är att den lever
året runt och inte utarmas genom att lämna plats åt bosatta på ön att ta del av den, och
inte bara som turistmål.”
”Det är inte bara Visby som gör att jag skulle rekommendera en flytt, det är hela ön.”
”För det är en vacker stad och det behövs fler som faktiskt bor året runt i innerstan. Numera är den död största delen av året och blivit en slags kuliss, en fasad som står permanent enbart för att blidka turismen. Det positiva med själva innerstan är när som
bortblåst. Vi själva flyr turisttider och själva får bara en urholkad spökstad största delen
av året. Det är dags för dom som köper och hyr fastigheter i innerstaden och resten av
Gotland att betala skatt på ön. Det är den riktiga lösningen. inte att höja parkeringsböter
och bygga kryssningskajer där vårt färskvatten slukas.”
”Innerstaden håller snart på att byggas sönder. Några väldigt stora fastighetsägare som
gemensamt äger en väldigt stor del och det känns inte okej.”
”Det är tyst det är obebodda hus det är stängt överallt det är öde i hela Visby innerstad
ca 9 månader om året.”
”Regionen flyttade ut all verksamhet och sålde ut för turistexploatering. I och med detta
dog stora delar av staden. Uppfyller i dag inte kraven på världsarv och bör strykas från
listan.”
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Livskvalitén: urval av kommentarer

”Skulle inte bo någon annanstans i detta land.”
”Älskar vår stad! Bor på ett fantastiskt läge. Det som är problem är biltrafik där man
inte respekterar gångfart och krogliv där man inte respekterar stopptid för musik utomhus. Det är också ett problem att företag som inte är öppna året runt tar över och
stänger ner staden. För de som är hyresgäster och har ett liv på ön året runt är situationen såklart gräslig. Att bli utkastad på sommaren är givetvis ingen hållbar situation.
Det behövs fler som bor året runt i innerstan för att kunna ha året-runt-företag.”
”Det är en fantastisk miljö med mycket hög livskvalitet men både som boende och näringsidkare är jag ständigt orolig över att miljön utarmas genom exempelvis omvandling av permanentbostäder till semesterlägenheter eller sommarbostäder, utflyttning av
offentlig service och även den privata servicens svårigheter. Många lokaler på Adelsgatan står oanvända en stor del av året, vilket inte är bra för de näringsidkare som försöker hålla öppet året runt. Jag är orolig för att det i förlängningen leder till minskat utbud och därmed försämrad livskvalitet.”
”Det är otroligt vackert där, dock finns det många områden som ligger öde, där de som
äger husen inte bor året-runt. Under vintern är det alltså övergivet och under sommaren är det proppfullt och högt.”
”Den är bra för de som har pengar, hälsa och full rörlighet. Kommunikationer som buss
saknas nästan helt, så tillgängligheten för den som har problem med rörelseapparaten
är så gott som obefintlig om man inte har egen bil och parkeringstillstånd.”
”Det eviga (globala) problemet med att stadskärnan urholkas och görs fattig då åretrunt boende och människor med mindre resurser inte har råd att bo innanför muren.
Lägenhetshotellen (OBS som inte borde tillåtas där det ska vara bostads-hus enligt
plan!) blir allt fler tillsammans med hotell och andra boenden som riktas till turism och
besökare. Jag tycker också att turismen behövs, men det är idag en alldeles för obalanserad tro och satsningar på besöksnäringen som gör staden fattigare än vad den
borde vara.”
”Lugnt, tryggt och nära till allt. Mindre party mer kultur. Inte för min skull, utan för stadens skull.”
”En vinterdag med snöslask, en glashal St Hansgata, knappt en riktig affär innanför
murarna. Löftet om kollektivtrafik till Länsbiblioteket vid Campus Gotland som bröts, ett
badhus från 1950-talet...en lär sig att en inte kan få allt.”
Med tanke på den extrema gentrifieringen skulle jag säga att alla under 40 år eller folk
utan materiella privilegier är det svårt att bo tryggt här. D.v.s. att aldrig hitta permanent bostad och offer till alla giriga privata hyresvärdar.
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Hur upplever du ljudnivån i världsarvet Hansestaden Visby?

Den största andelen av respondenterna (42,6%) upplevde ljudnivån
som varken besvärande eller behaglig. Knappt en femtedel (17,6%) upplevde den som besvärande eller mycket besvärande, medan drygt en tiondel
(11,6%) upplevde den som mycket behaglig.
Bland de som upplevde ljudnivån som besvärande eller mycket besvärande
handlar det i huvudsak om två faktorer:



Typen av ljud och ljudnivån sommartid (restauranger, klubbar,
fester, musik på nätterna osv);
Fordonstrafiken (genomfart, leveranser osv).

I kommentarerna från de som upplevde ljudnivån som varken besvärande
eller behaglig handlar även det främst om skillnaden i ljudnivå mellan
sommaren och de andra årstiderna. Däremot är det många som uppger
att de även betraktar det som en helt naturlig del av att bo och verka i
en levande stadskärna. Kommentarerna från de som upplevde ljudnivån som behaglig eller mycket behaglig, handlar i huvudsak om att ljud i
olika utsträckning är del av en levande stad.

När under året anser du att världsarvet Hansestaden Visby är en levande
stadskärna idag?

En stor majoritet av respondenterna ansåg att stadskärnan är levande
främst under sommaren (81,8%) och våren (63,5%), men även hösten
(55%). Drygt en tredjedel ansåg att världsarvet är en levande stadskärna
under vintern (36,1%), medan en liten minoritet (5,6%) svarade aldrig
på frågan.
I frisvarstexterna lyfte många fram att Visby är en levande stad, dock
anser många att den inte är levande året om och framförallt inte på vintern. Ett flertal lyfter också fram att det är en levande stad idag men att
de ser en tendens till att staden blir allt mindre levande.
En balans av aktiviteter i staden över året efterfrågades av en stor del
respondenter. Bland den minoritet (5,4%) som svarade aldrig på frågan
handlar många kommentarer om att hus och lägenheter står tomma under vår, höst och vinter samt att turister inte är lika med en levande
stad.
När är stadskärnan levande?
82,8%

Upplevd ljudnivå
63,5%
42,6%

55,0%
28,1%

36,1%
12,3%

11,6%

5,3%
Mycket
besvärande

Besvärande

Varken
besvärande
eller behaglig

Behaglig

Mycket
behaglig
Höst

Vinter

Vår

Sommar

5,4%

3,8%

Aldrig

Vet ej
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Vad innebär en levande stadskärna för dig?
Levande stadskärna utifrån säsong: urval av kommentarer

”Jag tycker Visby lever året om. På olika sätt. Och det måste vara helt ok.
Visby är en liten stad mitt i Östersjön där mycket kretsar kring besöksnäring. Våren är underbar för oss bofasta, när uteserveringarna smygstartar.
När sommaren kommer befolkas staden av andra än vi som är mantalsskrivna här. Då lever Visby upp på många sätt, men inte för mig. När hösten kommer återtar vi vår stad och befolkar den på nytt och stöttar de
verksamheter som finns där för oss, när alla andra lämnat. Och för egen
del är det hel ok att många restauranger har öppet onsdag-lördag under
vintern.”

På denna fråga fanns inga alternativ utan endast möjlighet till fritextsvar. Restauranger och butiker som är öppna året runt, människor som
rör sig i staden, människor som bor i staden, att det är liv och rörelse,
att det finns verksamhet och aktiviteter är några av de saker som lyfts
fram mest frekvent bland svaren. Ordmolnet nedan visar vilka aspekter
som nämndes flest gånger.

En levande stadskärna innebär att...: urval av kommentarer

”Restauranglivet lever året om. Och vissa andra delar också. Men det finns
stor potential till mer liv, även vintertid.”

”Att det är rimlig blandning av boende, kontor och andra verksamheter samt att
det rör sig människor på gator, i affärer och på krogar.”

”På vinter åker man pulka vid vallgravarna & njuter av lugnet.”

”Att människor lever sitt vardagsliv i stadskärnan - bor, handlar, tar ungarna till
dagis, umgås.”

”Höst o vinter med dimma ger en fantastisk bild av den medeltida delen.
Vår och sommar så underbart i Botan, promenader på strandpromenaden
o vallgravarna, medeltidsveckan. roligt med folklivet på sommarhalvåret.”
”Visby skulle kunna vara än mer levande även vintertid om det möjliggjordes för ökat flöde av människor och det skapades förutsättningar för fler
arbetsplatser i Visby. Vintrarna har blivit tuffare med åren på grund av
Regionens, Länsstyrelsens, Sidas, Försäkringskassans flytt från stadskärnan och införandet av parkeringsavgifter.”
”Sommarturismen kan knappast räknas som att ’staden lever’ - det är bara
besökare. Det som gör en levande innerstad, essensen av det, är det som
händer när de som faktiskt har sitt boende är aktiva. Och helt ärligt, så
finns det inte så många på sommaren, sommaren är mer ett skådespel.”

”Att alla affärer är öppna och att dom går runt.”
”En stor bredd av verksamheter. Boendemiljö, föreningslokaler, restauranger,
näringsidkare, offentlig verksamhet, parker. Med ganska små fluktuationer och
förändringar över året. Det skulle vara ett bevis på en stad som var anpassad
för de som bor och verkar där.”
”Att det finns fritids- och kulturutbud som invånarna tar del av. Det handlar inte
om affärsverksamheter utan om möten människor emellan i form av föreningsliv
t.ex. eller arenor/parker/mötesplatser.”
”Liv och rörelse, möten mellan människor, grönska, vardag & plats för arbete,
lek, vila, fest m.m. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett långsiktigt
perspektiv.”

”Egentligen aldrig, på sommarhalvåret - ett Disneyland, på vinterhalvåret
– spökstad.”

”Att det finns sådant man behöver i sin vardag alltså inte enbart fik och krogar.”

”Den är inte helt död, men stora delar känns som en kuliss för turister,
med många hotell och hus som står tomma stora delar av året.”

”Att det finns en mängd olika verksamheter som permanentboende, arbetsplatser, skolor, förskolor och åretruntöppna butiker och restauranger - som riktar sig
till en variation av människor.”

”Tyvärr skulle man önska att flera boende på landsbygden skulle ta sig ner
i den vackra staden.”

”Olika saker - främst att folk faktiskt bor där året runt - och då folk av alla åldrar
och inkomstklasser.”
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Vilken service / vilka funktioner använder du vanligtvis i världsarvet
Hansestaden Visby?

Finns det någon service / funktion som du saknar i världsarvet Hansestaden Visby?

På denna fråga var det möjligt för respondenterna att fylla i flera alternativ. Procentandelen avser hur många som svarade ett visst alternativ i
förhållande till det totala antalet respondenter i undersökningen i sin
helhet. De tre mest använda funktionerna är: 1. Restauranger och
caféer; 2. Affärer; och 3. Bio och teater.

Drygt en tredjedel (35,5%) svarade att det saknas funktioner medan nästan lika många (32,5%) ansåg att det inte saknas funktioner inom världsarvet. Bland kommentarerna återfanns bland annat följande:

Inom kategorin annat nämndes bland annat parker, innergårdar, promenadstråk och lekplatser.






Mest använd service/funktion
86,6%





91,7%


71,1%
62,4%

En levande mötesplats året runt för människor i alla åldrar;
En återvinningsstation för sopsortering;
Systembolaget;
Regionens närvaro;
Dagbefolkning året runt:
Offentliga toaletter;
Badhus.
Saknas funktioner?

66,1%

37,4%

32,3%

41,4%

35,5%

18,0%

13,6%

11,6%
0,0%

5,8%
32,5%
Ja

Nej

Vet ej

Hur upplever du möjligheten att få tillgång till ett boende i världsarvet
Hansestaden Visby?

På denna fråga svarade majoriteten svårt (26,5%) eller mycket svårt
(48,5%). Närmare en femtedel (19,2 %) svarade att det är varken lätt eller
svårt medan en liten minoritet svarade att det är lätt (3,4%) eller mycket
lätt (2,4%).

21

På frågan om hur det är att hitta boende under sommar- respektive
vinterhalvåret förändrades svaren enligt diagrammet nedan. Drygt hälften (52,3%) svarade att det är mycket svårt att hitta boende under sommarhalvåret medan knappt en femtedel (17,4%) ansåg att det är svårt
under vinterhalvåret.
Tillgång till boende
52,3%

33,4%
24,3%
22,9%

Sommarhalvåret

18,1% 18,7%

17,4%

Vinterhalvåret

6,7%
3,4%
2,7%

Mycket lätt

Lätt

Varken lätt
eller svårt

Svårt

Mycket
svårt

Kommentarerna handlar i huvudsak om att:







En stor del av innerstadens bostäder under sommaren hyrs ut till
turister, vilket medför att många hyresgäster måste flytta ut under
den perioden.
Personer som äger fastigheter och lägenheter borde behöva vara
skrivna på Gotland för att få göra det (många hänvisar till hur det
fungerar på Åland).
Det borde finnas fler kommunala hyresrätter i världsarvet.
Det borde byggas fler hyresfastigheter istället för lägenhetshotell.

Tillgång till boende: urval av kommentarer

”Personligen tycker jag att man måste vara skriven på Gotland under en längre tid
för att få köpa fastigheter i Visby. Ungefär som det fungerar i Mariehamn på
Åland. Problemet är att fastighetspriserna skulle rasa, men i längden skulle vi få
en mer levande stad.”

”Har själv en bostadsrätt, men hjälper ofta kollegor som kommer från andra håll
att hitta boende och det är inte lätt att hitta något till skäligt pris och schysst standard speciellt på sommarhalvåret. Men även på vinter, om det gäller ett par månader eller ett halvår. Många som hyr ut använder ju Airbnb och hyr ut en vecka
här och där, vilket innebär att de som vill bo längre ofta får byta runt mellan boende och pussla ihop det. Ofta vill dom inte komma tillbaka om det inte finns boende för hela perioden.”
”Så länge alla är inriktade på att primärt fylla den egna plånboken via gästnätter
lär inget hända.”

”Det är åter ekonomiska intressen som styr, vilken vanlig svensk stad med en befolkning på ca 30.000 har exempelvis priser på bostäder runt 10miljoner. Vilken
året runt boende Gotlänning kommer någonsin kunna köpa in sig på den marknaden. Det och att hyreshusen görs om till hotell eller lägenhetshotell = utarmad
innerstad.”
”Oerhört svårt att hitta seriösa hyresvärdar som hyr ut på lång sikt. Mycket är möblerat, hyrs ut kort tid med osäkra kontrakt och "kreativa" formuleringar utan hänsyn till hyresgästens rättigheter. Det är en ohållbar situation där det är svårt att
hitta en ordentlig hyresrätt och där bostadspriserna trissats upp. Svårigheten med
boende är ett mycket större problem än vad många tror. Visby är på väg att bli en
sommarstad, en kuliss som slår igen efter vecka 32, där väldigt få har råd att äga
sitt boende och där en stor grupp människor lever i oro för hur man ska lösa sitt
boende framöver.”
”Alla bostäder borde regleras så att de SKA användas året runt. Borde vara förbjudet att äga fastigheter i innerstan om man inte är skriven där. Undantaget då hyreshus/verksamheter. Verksamheter borde även de regleras gällande öppettider
året runt men det blir svårare att lösa.”
”Helårskontrakt i Visby innerstad är som att hitta den heliga graalen.”
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”Jag tycker Visby lever året om. På olika sätt. Och det måste vara helt ok. Visby är en liten stad mitt i Östersjön
där mycket kretsar kring besöksnäring. Våren är underbar för oss bofasta, när uteserveringarna smygstartar. När
sommaren kommer befolkas staden av andra än vi som är mantalsskrivna här. Då lever Visby upp på många
sätt, men inte för mig. När hösten kommer återtar vi vår stad och befolkar den på nytt och stöttar de verksamheter som finns där för oss, när alla andra lämnat. Och för egen del är det hel ok att många restauranger har
öppet ons-lör under vintern.”
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3.4 Fordonstrafik och parkering
Fordonstrafiken i Hansestaden Visby borde…

Syftet med den här frågan var att ta reda på uppfattningar om i vilken
utsträckning normal fordonstrafik respektive tyngre fordonstrafik som
leveransfordon och lastbilar borde tillåtas. Siffrorna är ungefär desamma för respektive kategori. Endast en liten del (13,6% respektive
12,5%) anser att fordonstrafiken borde tas bort helt från världsarvet/staden inom murarna.
Drygt en tredjedel (38,3% respektive 42,6%) angav att trafiken borde
minskas, främst den tyngre fordonstrafiken. Nästan hälften (43,7%) ansåg att trafiken ska behållas som idag. Endast en liten minoritet (4,4% respektive 1,1%) ansåg att trafiken borde utökas.

Ett flertal nämnde möjligheten att enbart låta lätta lastbilar och gärna
eldrivna sådana trafikera innerstaden. Många nämnde också att tillåta
trafik är ett sätt att hålla staden levande.

Fordonstrafiken: urval av kommentarer

”Staden måste vara tillgänglig! Människor som bor utanför Visby drar sig
numera för att ta sig till innerstaden p.g.a. regleringar och parkeringstrassel.”
”Privatbilismen behöver finnas för oss som bor och verkar i stan. Kanske
kan en lösning med transponders och bommar fungera sommartid. Bilförbudet är ett skämt och fungerar inte! Boende bör ha tillgång till att
kunna lasta i och ur men parkering kanske BARA ska vara tillgänglig för
de som är SKRIVNA innanför murarna. Tung trafikslag vara förbjuden
andra tider än 07-09 på turistsäsong. Det sker många incidenter.”

Fordonstrafiken borde...
43,7%

Av de kommentarer som lämnades på denna fråga handlade en stor del
om tidsanpassning av varuleveranser i innerstaden till morgnar och
kvällar. Många tog upp bilförbudet i innerstaden och menade att det
inte är något verkligt förbud och därmed inte respekteras.

42,6% 43,7%

38,3%

”Bort med all trafik utom kollektiv och leveranser.”
13,6%

12,5%
4,4%

Normal fordontrafik
Tas bort helt

Minskas

1,1%
Tyngre fordontrafik
Behåll som idag

Utökas
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Är antalet parkeringsplatser tillräckligt?

Antalet parkeringsplatserna på Stora Torget och Södertorg bör…

Den här frågan undersökte om respondenterna ansåg det finnas tillräckligt med parkeringsplatser för boende, verksamma och besökare.
Ungefär en fjärdedel (26,9% respektive 23,4%) ansåg att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för boende och verksamma, medan fler
(43,7%) ansåg att parkeringsplatserna är tillräckliga för besökare. Drygt
en tredjedel ansåg inte att det finns tillräckligt med parkeringsplatser
för boende (36,8%), verksamma (32,5%) och besökare (33,4%).

Frågan undersökte åsikter om parkeringsplatser på Stora Torget och
Södertorg, huruvida de bör tas bort, minskas, behållas som idag eller utökas.
Drygt en tredjedel (35,6%) ansåg att parkeringsplatserna vid Stora Torget ska tas bort helt medan betydligt färre ansåg detsamma för Södertorg
(12,7%).

Tillräckligt med parkeringsplatser för...
44,1%
36,8% 36,3%
26,9%

Ungefär hälften av respondenterna anser att parkeringsplatserna ska behållas som idag (40,1% Stora Torget respektive 51,7% Södertorg). En liten grupp anser att parkeringsplatserna bör minskas (14,2% respektive
26,1%). En tiondel anser av respondenterna svarade att parkeringsplatserna borde utökas.

43,7%
33,4%

32,5%
23,4%

22,9%

Parkeringsplatser: Stora Torget & Södertorg
51,7%
40,1%
35,6%

Boende

Verksamma
Ja

Nej

Vet ej

Besökare

26,1%
14,2%

10,2%

Stora Torget
Tas bort helt

12,7%

9,4%

Södertorg
Minskas

Behåll som idag

Utökas
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Bör regler för parkering vara olika för de som är mantalsskrivna och de
som inte är mantalsskriva på Gotland?

Majoriteten av respondenterna (61,5%) ansåg att regler för parkering
borde vara annorlunda för mantalsskrivna, medan drygt en tredjedel
(38,5%) inte ansåg detta.
Bland kommentarerna återfanns många som handlar om att personer
som är mantalsskrivna på Gotland borde ha fördelar gällande parkering
jämfört med personer som inte är det. Många handlar också om att boende i innerstaden bör garanteras rätt till parkering innanför murarna.
Några personer lyfte även frågan om det är lagligt och praktiskt genomförbart med en reglering av parkering baserad på företräde kopplad till mantalsskrivning.

Parkeringsregler ska vara olika för
mantalskrivna

Regler för parkering för skrivna på Gotland: urval av kommentarer

”Egentligen är det inte lätt att svara på. Eftersom kollektivtrafiken inte är helt
OK så måste vi många gånger ta bilen till våra arbeten i Visby. Av det skälet
så skulle det finnas möjlighet att göra av bilen någonstans, där det inte kostar skjortan att stå.”

”Inför boendetaxa för mantalsskrivna så det kostar lika mycket på sommaren
som på vintern, så undviks parkeringskaos i villaområdena på sommaren. Behåll parkeringar strax utanför murarna och ta bort/minska platserna på Stora
torget och Södertorg, så de kan bli levande torg istället för parkeringsplatser.”
”Jag som inte är mantalsskriven på Gotland just nu skulle ha förståelse om
reglerna var annorlunda, Dock tror jag inte att dagens stressade turister
skulle ha vara positiva till det. Många kan inte ens acceptera priserna på Gotlandsfärjan. Bra tanke men med tveksamt resultat skulle jag säga.”
”Jag tycker att det ska vara samma regler för alla och samma avgift för alla.
Viktigt att det finns möjlighet till boendeparkering för de som bor innanför
muren.”

38,5%

61,5%

Ja

Nej
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3.5 Bevarande och skötsel
Tycker du att världsarvet Hansestaden Visby bevaras tillräckligt väl?

Nästan hälften av respondenterna (47%) ansåg inte att världsarvet bevaras tillräckligt väl, medan en dryg tredjedel (37%) var av motsatt uppfattning. Resten (15,8%) svarade vet ej.

Bevaras världsarvet tillräckligt väl?
15,8%
37,0%

47,0%
Ja

Nej

Vet ej

Kommentarerna från dem som svarade ja på frågan handlar framförallt
om att det bör vara tillåtet att förändra även i en historisk miljö och att
staden behöver vara levande för att kunna betraktas som välbevarad.
Kommentarerna från dem som svarade nej handlar i huvudsak om:





Trafiken, både gällande avgaser, vibrationer från tunga fordon och
hur den påverkar stadsbilden i sin helhet;
Överfokus på turism och verksamheter som vänder sig till turister;
Andelen hotell och lägenhetshotell jämfört med andelen fast
boende i innerstaden;
Bristande ogräsbekämpning;
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Bristande bevarande ur ett antikvariskt perspektiv, till exempel när
det gäller rivning av byggnader och nybyggnation;
Muren och att den inte tas om hand tillräckligt väl.

Tycker du att det är viktigt att världsarvet Hansestaden Visby bevaras för
nutida och framtida generationer?

I stort sett alla (98,5%) ansåg att det är viktigt att världsarvet bevaras i
nutid och för framtiden. Endast en mycket liten minoritet ansåg inte att
det var viktigt (0,9% svarade nej och 0,5% vet ej).

Är det viktigt att världsarvet bevaras?
15,8%
0,9%

Bevaras världsarvet tillräckligt väl? Urval av kommentarer

”Nej. Regionen säljer ut historiska byggnader för att få in pengar. Underhållet på
många byggnader är undermåligt. Många byggnader borde visas upp och få en mer
framträdande prägel.”
”Byggnadsordningen följs alltför sällan.”

”Det börjar luckras upp med fastighetsägare som vill renovera hårt, bygga om, riva
och ersätta hus.”
”Byggnadsnämnden går mot sin egen kulturmiljöplan och ger lov som absolut inte
borde ges.”
”Det är så hjärtskärande att se hur alla hus som nyligen sålts direkt blir helt strippade
invändigt på sin interiör. Visby är idag mest ett fasadarv, interiört finns nästan inga
kulturhistoriskt intressanta miljöer kvar. Det är väldigt mycket fokus på det medeltida
arvet men jag önskar en breddning i synsättet på vad som är bevarandevärt.”

”Jag upplever att mycket av de byggnadsvårdande insatser som görs i fråga om renoveringar och underhåll görs i en form av byggnadsvårdsstil, dvs med traditionella metoder och material, men inte med för den skull särskilt höga antikvariska ambitioner.
Jag saknar den allmänna kunskapsuppbyggnad som den ständigt pågående processen
att vårda något så unikt som Visby innerstad borde innefatta.”
98,5%
Ja

Nej

Vet ej

Svaren visar således att de flesta tycker att stadens bevarande är viktigt
men att det finns olika synsätt på bevarande och autenticitet.

”Visbys världsarv behöver få utvecklas även under 2000-talet precis som det tillåtits
utvecklas under tidigare sekel.”
”Vill se ett mer utvecklingsinriktat bevarande, hellre än en bevarandeinriktad utveckling.”
”Man måste tillåta att staden förändras i tiden, med ett bevarande av stadens skönhet, svår avvägning. Man måste avgöra VAD som är väsentligt att bevara, och kommunicera detta , så att det inte, som nu, bara blir några enstaka personer som styr
utan att lyssna på oss andra. Staden tillhör oss alla!”
”Både ja och nej. Nya inslag såsom exempelvis solpaneler, balkonger eller takfönster
smyger sig sakta på. Jag anser att om man väljer att köpa en fastighet som är en del
av ett världsarv borde man acceptera att man inte får göra vilka förändringar som
helst. Många små förändringar blir till slut stora och vipps så kan vi förlora vår världsarvsstämpel, vilket vore helt förkastligt.”

28

Hur tycker du skötseln av världsarvet Hansestaden Visbys allmänna platser fungerar?



Majoriteten av respondenterna (77%) ansåg att parkerna i världsarvet
sköts bra eller mycket bra.



En liten majoritet ansåg att torgen sköts bra eller mycket bra (60%) medan drygt hälften (52,3%) var av uppfattningen att gatorna sköts bra eller mycket bra.




Renhållning borde förbättras och fler papperskorgar sättas upp
(samt att de behöver tömmas oftare än idag);
Utnyttjandet av Stora Torget, där många var av åsikten att det
borde nyttjas till annat än parkeringsplats;
Biltrafiken och att den borde begränsas, åtminstone under vissa
tider på dygnet;
Fler offentliga toaletter året runt.

Endast en minoritet (14,7%, 5,6% respektive 18,1%) ansåg att torg,
parker och gator sköts dåligt eller mycket dåligt.

Skötsel av allmänna platser
77,0%
60,0%

52,3%

24,7%
14,7%

29,6%
18,1%

17,4%
5,6%

Torg
Bra eller mycket bra

Parker
Varken bra eller dåligt

Gator
Dåligt eller mycket dåligt

Bland fritextsvaren nämndes följande saker mest frekvent:


Gatuunderhåll borde förbättras (exempelvis att det tar lång tid
innan gatsten återställs och att därmed asfalt finns på många ställen
i innerstaden);
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Skötseln av allmänna platser: urval av kommentarer

”Gatu- och parkskötseln är makalöst bra sommartid!! All heder åt dessa
hjältar. Inför gångfartsområde i hela innerstan - om inte biltrafik kan förbjudas. Varuleveranser tillåten mellan t.ex. 07-11, därefter ej tillåtet.”
”Sophanteringen MÅSTE bli bättre. Man kan inte strunta i det över helger.
En påsk tex städas det inte på 5 dagar. Det är katastrof! Söndagar, efter
festande lördagar då det skräpas ner rejält, måste det städas. Det är då
många besökande och vi själva strosar runt och myser - i skräpet!?!? Annars tycker jag vi har det väldigt fint, det är ju därför man VILL gå runt o
mysa i staden. Men städningen måste bättras.”
”Klotter, skräp, trasiga skyltar och gatlyktor måste ju fixas direkt.”
”Både Stora Torget och Södertorg känns outnyttjade och lite inspirationslösa. Grönområdet nedanför Södertorg skulle kunna bli en fantastisk grön
oas.”
”Anställ en klottersanerare och en skräpplockare.”
”En eloge till Region Gotland för att detta fungerar så bra! Det är i stort sett
alltid fantastisk ordning.”
”Bilarna i innerstan. De kör som dårar och bryr sig inte om de gående, gör
innerstaden till en bilfri stad eller att ha ett system då bara vissa bilar
kan/får köra in.”
”Både Stora torget och Södertorg känns outnyttjade och lite inspirationslösa. Grönområdet nedanför Södertorg skulle kunna bli en fantastisk grön
oas.
Det vore trevligt om man hade en lite mer avslappnad och mer tillåtande
hållning kring Botaniska trädgården och att få vistas där och umgås på
grönytorna. Paviljongsplan är helt anonymt, som ett svart hål. Varför inte
ett ordentligt utegym, skatebana, stort schackbräde, agilityhinder eller kul
lekplats?”
”Flera gator har grävts upp och istället för att återställa kullerstenen har
man asfalterat. Det blir ett fult inslag i stadsmiljön. Krav bör ställas på restaurangers uteserveringar så att de ser enhetliga ut och gärna av smäckra
och så ”osynliga” som möjligt.”
”Klotter, skräp, trasiga skyltar och gatlyktor måste ju fixas direkt.”
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3.6 Turism
Vad tycker du om turismen i världsarvet Hansestaden Visby?

Den här frågan sökte utröna uppfattningar om antalet turister och turistverksamheter. Drygt hälften (59,7% resp. 56,6%) ansåg att antalet
turister och turistverksamheter är lagom. Knappt en fjärdedel (18,1%)
ansåg att det är för många turister medan drygt en fjärdedel (22,1%)
tyckte det var för få turister. En tredjedel (31,2%) att turistverksamheterna är för många medan en tiondel (12,2%) ansåg att de är för få sådana.
Kommentarerna på denna fråga handlade i huvudsak om:





Koncentration av turismen till sommaren och hur den skulle kunna
spridas över året;
Balansen mellan verksamheter som riktar sig främst till turister och
endast är öppna under sommartid respektive de som vänder sig till
alla och är öppna året om;
Turismens betydelse för Visby och Gotland som näringsgren.

Antal turister & turistverksamheter
59,7%

12,2%

För många

Turistverksamheter
Lagom

För få

”Otroligt positivt för ön med turism vilket gör att vi kan ha ett fantastiskt utbud
resten av året.”
”Antalet turister är inte problemet, utan det är typen av turistbaserade verksamheter. Självklart måste de finnas men läget går mot ett mer turistbaserat
näringsliv vilket urholkar allt det genuina med staden som gör den levande.
Vissa vill väl hävda att turismen är en förutsättning. Men turismen är där för att
Visby har något unikt och det är miljön, vi ska ta hand om miljön och utveckla
den och skapa något fint för folk att verka och bo i året runt, turismen kommer
bestå och till och med öka ju mer genuint man får uppleva. Varför förvandlas
Visby till något slags Wing resort på Mallorca? Hur attraktivt blir det? Inte alls.”
”Det finns utrymme för mer turister men det är en svår balansgång för om
verksamheterna som bara riktar sig mot turister tar över minskar livskvaliteten
och då blir staden till slut mindre intressant för turister.”
”För få turister under vinterhalvår och för många under sommarhalvår.”

”Acceptera att vi är ett turistmål.”

31,2%
22,1%

Turister

”Turismen är en näring som ger arbetstillfällen och gör både världsarvet och
hela Gotland till en dynamisk och varierad plats. Däremot kan fler bidra till att
det känns bara som en turistort och genuiniteten som är så älskvärd riskerar att
förintas.”

”Åretrunt företag bör premieras och uppmuntras då de tenderar hålla en högre
kvalitet än de som endast riktar sig mot turister, plus att det ser ledsamt ut
med alla stängda lokaler under lågsäsong.”

56,6%

18,1%

Turismen i Hansestaden Visby: urval av kommentarer

Bra försök att sprida turister/besökare görs över året, men det borde finnas en
gräns under sommarveckorna hur många personer som får vistas samtidigt.
Detta med tanke på miljön men också vatten frågan och slitage.”
”Turismen är en svulst som ödelägger ort efter ort. Se runt om i världen. Där
den prioriterats har allt annat med tiden fått stryka på foten och det uppstår en
artificiell värld som snart förlorat den ursprungliga platsens och verksamhetens
själ. Vi skapar innehållslösa pseudoverkligheter. Som till slut ingen vill ha.”
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Vad tycker du om en utökad kryssningsturism som den nya kajen kan
komma att medföra?
Kryssningsturismen: urval av kommentarer

Drygt hälften (54,1%) av respondenterna ställde sig positiva till den utökade kryssningsturismen medan knappt en fjärdedel (23,4%) var negativa. Lika många (22,5%) var osäkra eller hade ingen tydlig uppfattning
om frågan.
Utökad kryssningturismen
22,5%

54,1%
23,4%

Positivt

Negativt

Vet ej

Kommentarerna från dem som svarade positivt handlade främst om att
turismen utgör en betydande näring på Gotland och att kryssningsanlöp därmed har potential att ytterligare utöka den. Flera lyfter även
fram möjliga förbättringsåtgärder såsom transporten från fartyget in till
stadskärnan, skyltning och hur turisterna tas om hand på plats.
Kommentarerna från de som svarade negativt handlade främst om miljöaspekten, det vill säga huruvida kryssningsturism är hållbart ur miljösynpunkt, om vad och hur mycket kryssningsturismen bidrar med till
Visby och Gotland som helhet och hur den kommer att påverka Visby
som stad på lång sikt.

”Nu har vi kajen. Då får vi se till att kryssningsturismen blir något bra. Är dock
oroad över de miljömässiga nackdelarna. Hållbar turism är - om inte en utopi
och floskel - så svåruppnått och en lång bit kvar att gå för att uppnå.”
”Allt fler väljer att resa och upptäcka platser med kryssningsresor. MEN det gäller att hänga med, ha en plan och hålla riktning. Här finns alla förutsättningar
för att skapa en hållbar turism och besöksnäring med Hansestaden och övriga
Gotland i fokus. Jag är övertygad om att de allra flesta besökare vill uppleva
samma som vi bofasta - en levande, genuin stad som man får en skön känsla
av.”
”Det är ju turism staden och ön överlever på. Tack vare den har vi allt det utbud
vi har med kultur och restauranger - vad skulle vi vara utan turismen? Så hit
med dem bara!”
”Kryssningskajen känns otidsenlig. Satsning på en felaktig typ av turism. Jag förstår att Visby vill ha en del av kryssningsturismen, men den borde ha byggts på
1990-talet. Idag borde vi agera smartare än så här. Miljödebatten gick politikerna förbi. Kortsiktiga intäkter överskuggar långsiktiga kostnader.”
”Kajen var dåligt undersökt innan projektet genomfördes och all forskning (till
exempel i Venedig) tyder på att kryssningsturism enbart ökar "slitaget" på turistmålen utan att generera intäkter. Det är bara kryssningsbolagen som vinner på
det, inte turistmålen. Generellt köper kryssningsturisterna en kopp kaffe i land
men tränger undan de "vanliga" turister som annars hade skapat intäkter till resmålet.”
”Om kajen interagerar med de näringar som finns i Visby så skulle detta kunna
bli hur bra som helst. Det viktiga är att se till hamnen och dess utsmyckning tillsammans med de kulturella näringar som finns på ön, så att det blir en attraktiv
plats, samt slussningen in till innerstaden.”
”Besöksnäringen är en av Region Gotlands prioriterade näringar. Desto fler besökare desto bättre förutsättningar för oss som bor och verkar här.”
Har inget emot de mindre fartygen, men när 3000 personer samtidigt för några
timmar fyller staden skapar det en artificiell känsla.
”Om fartygen var miljövänliga skulle det vara okej.”

32

I vilken utsträckning tycker du att de olika evenemangsveckorna i
världsarvet Hansestaden Visby är positiva?

Respondenterna fick ange i vilken utsträckning de ansåg att evenemangsveckorna är positiva. Majoriteten ansåg att dessa är positiva i stor
eller mycket stor utsträckning. Det tre mest angivna eventen var: 1. Medeltidsveckan; 2. Almedalsveckan; 3. Medeltida jul.

Ser du dig själv som en ambassadör för världsarvet Hansestaden Visby?

Frågan handlade om respondenternas syn på sig själv som ambassadör
för världsarvet såväl gentemot besökare i staden som gentemot människor man möter på annan ort. Majoriteten (84,9%) av respondenterna
ansåg sig vara ambassadörer för världsarvet, endast en liten del (15,1%)
såg sig inte som ambassadörer.
Bland de som svarade ja handlar kommentarerna om att hjälpa turister
med allt från att visa vägen till att berätta om staden, om ön och tipsa
om saker och platser att besöka. Ett flertal nämner också att de rekommenderar människor att flytta hit. Bland de som svarade nej handlar
kommentarerna om i huvudsak om att de känner sig som ambassadörer för Visby och Gotland, men inte för världsarvet rent specifikt.

Evenemangsveckorna
85,7%
77,5%
61,7%59,7%
55,2%
42,6%

19,6%

Positiv i stor /mycket stor
utsträckning
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3.7 Risker och hot
Vilka risker ser du som relevanta hot mot världsarvet Hansestaden Visbys bevarande?

Respondenterna ombads att fylla i de tre risker som anses viktigast att
fokusera på. Brand (37,4%), klimatförändringar (35,4%) och exploatering (36,8%) angavs mest frekvent. Dessa följs av vandalisering (33%),
slitage (32,8%), klotter (29%) och gentrifiering (23,6%).
Flera valde att specificera andra upplevda risker och hot, svaren kan
grupperas enligt följande kategorier:





Boendeflykt, gentrifiering och fastighetsspekulation;
Överanvändning av turism;
Utförsäljning av allmänna byggnader;
Överfokus på bevarande.
Risker
37,4%
33,0%
29,0%

35,4%

36,8%
32,8%
22,3%

23,6%

17,4%
9,1%
2,9%

3,6%
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3.8 Kommunikation om världsarvet
Hur skulle ett större intresse för världsarvet Hansestaden Visby kunna
skapas?

Världsarvskonventionen betonar vikten av att bred kommunikation
kring världsarvets värden och hållbara användning. På denna fråga
kunde respondenterna fylla i fler alternativ och följande alternativ
angavs flest gånger: 1. världsarvscenter; 2. bättre spridning av information; 3. bättre kommunikation till besökare.
Information om världsarvet

Under alternativet annat är det som nämns oftast en önskan om att
koppla ihop världsarvet med Gotland som helhet och att få fler besökare att ta sig till andra platser på ön. Någon nämnde också vikten av
att skapa en ”starkare känsla” och ”ägarskap” för världsarvet och dess
betydelse bland boende och näringsidkare i Visby och även på Gotland
i övrigt.
Hur upplever du informationen om världsarvet Hansestaden Visby idag?

Drygt en fjärdedel av respondenterna ansåg att informationen var dålig
eller mycket dålig (26,8%). En knapp tiondel svarade bra eller mycket bra
(8,4%).

46,1%
43,3%
41,0%
37,6%
33,2%

Information om världsarvet
64,8%

27,4%
22,3%
20,7%
21,4%

10,7%10,7%

7,1%

5,4%
Mycket dålig

1,3%
Dålig

Varken bra
eller dålig

Bra

Mycket bra
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Hur bör information spridas om världsarvet Hansestaden Visby?

Här var det möjligt att välja att svara på flera alternativ. De tre mest
angivna alternativen var: särskild hemsida för världsarvet, sociala
medier och utställningar. Under alternativet om annat, specificera var den
vanligast förekommande kommentaren att information bör spridas på
båtarna och flygen.

Två tredjedelar (68,6%) ansåg att tanken om att skapa ett världsarvscenter är bra eller mycket bra. Knappt en tredjedel (25%) ställde sig neutrala till frågan genom att svara varken bra eller dåligt. Endast en liten
minoritet var av uppfattningen att ett världsarvscenter inte behövs
(6,4%).
Frågan ställdes utan närmare förklaring om vad ett världsarvscenter är.
Det är vanligt förekommande vid världsarv både nationellt och internationellt att det finns en typ av besökscenter som vänder sig både till
lokala invånare och besökare. Världsarvscentren belyser både det egna
världsarvet och världsarven runt om i världen, samt Unesco och världsarvskonventionen.

Information om världsarvet bör spridas
genom:
60,6%

Vad tycker du om idén att skapa ett Världsarvscenter i världsarvet Hansestaden Visby som vänder sig både till boende och besökare?

56,5%

47,4%
33,2%

Skapa ett världsarvscenter
24,0%
38,1%

13,4% 12,7%

30,5%

6,2%

25,0%

3,3%

3,1%

Mycket
dålig

Dålig

Varken bra
eller dålig

Bra

Mycket bra

Vilka funktioner önskar du att ett Världsarvcenter borde ha?

På denna fråga gick det att fylla i flera alternativ. De tre alternativ som
fick flest ifyllda svar var: 1. Permanent utställning om världsarvet; 2.
Utställningar om stadsplanering och projekt; 3. Rådgivning vid bygglov
och tillståndsprövning. Många ansåg också att ett världsarvscenter har
en viktig funktion som mötesplats.
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Ett världsarvscenters funktioner
Ett världsarvscenter för Hansestaden Visby: urval av kommentarer

”En mycket bra idé! Att stan inte redan har ett väletablerat världsarvcenter är allt
lite skamligt.”

68,6%
63,9%
52,8%

”Kommunen äger Burmeisterska huset som bör tillgängliggöras tex som Världsarvscenter.”

49,4%
40,1%

”Globalt fokus med fredstanken som var FN:s ursprungstanke.”
”Förklara varför det finns världsarv och vad som krävs av oss människor för att
de ska kunna fortsätta existera.”
13,2%
5,6%

”En utställning om stadsplanering vore mycket intressant. Skulle verkligen vilja
veta hur nybyggnationerna runt om i staden knyter an till hållbarhetstänk och
världsarvet.”
”Visst kan det kanske vara bra med mindre utställningar - men därtill finns ju annars museet så det gäller att finna en balans.”
”Beskriver vi också andra världsarv så lyfter vi oss själva, därför är det viktigt
med ett världsarvscenter som tar in världen! Först då kan den ibland oförstående
gotlänningen se vidden av hur stort det är. Visby och Kinesiska muren...”
”Tycker det är en dålig idé. Gotland är så mycket, mycket, mycket mer än Visby
innerstad. Inte minst är Visby så mycket mer. Innerstaden behöver inte mer fokus än den redan har fått. Det är självklart att det är viktigt, självklart att den ska
tas om hand. Men MER fokus behövs inte. Lyft blicken.”

Under alternativet annat nämndes bland annat förslag om att koppla
ihop ett världsarvscenter med turistbyrån, samt att ett sådant center
även ska informera om andra delar av ön samt att lyfta fram andra
världsarv utöver Hansestaden Visby. Den vanligast förekommande
kommentaren handlade om att skapa inom ramen för det som redan
finns, som till exempel turistbyrån i Donnerska huset, istället för att
bygga något nytt.

”Varför ett gemensamt centrum för två grupper med så olika behov? Stärk regionens stöd till de boende och utveckla turistbyrån istället.”
”Vagt, luddigt, tråkigt och kommersiellt tänkt - Hur skiljer sig då ett ’Världsarvscenter’ från en vanlig turistbyrå i detta upplägg? Belys hellre i så fall själva
världsarvstanken: Krig, fred, förståelse över gränser, flyktingar, förenade nationer, internationella tankar om kulturarv som förenar över gränserna. Alltså ej
besöksmåls och vinstintresse utan kulturen och historien som globalt samförstånd osv.”
”Rimligt att samköra med turistinformationen för att maximera effektiviteten?”
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3.9 Förvaltning av fastigheter
Frågorna i detta avsnitt vände sig enbart till fastighetsägare. Totalt svarade en femtedel av respondenterna (19,6%) att de äger fastigheter i
världsarvet. Av dessa äger de majoriteten 1-2 fastigheter (88,9%).
Knappt en tiondel svarade att dom äger 3-5 fastigheter (9,3%). En liten
majoritet äger 6-10 fastigheter (0,9%) respektive fler än 10 fastigheter
(0,9%).

Nästan lika många (71,3%) kände till att det behövs tillstånd från Länsstyrelsen vid underhåll/ändringar angående byggnads- och fornminnen,
även om knappt en tredjedel (28,7%) inte kände till detta. Ungefär lika
många (72,2%) kände till när tillstånds behövs för arbete/ingrepp i eller
invid en fornlämning samt vid markingrepp.
Att färre kände till regler för byggnadsminnen än bygglov kan bero på
att frågan främst berör dem vars fastigheter är byggnadsminne.

Kännedom om tillstånd

Antal ägda fastigheter

93,5%
88,9%
71,3%

28,7%

73,0%

72,2%

27,8%

26,9%
6,5%

9,3%

1-2 fastigheter

3 -5 fastigheter

0,9%

0,9%

6-10 fastigheter

>10 fastigheter

Byggnadsminnen
Länstyrelsen

Fornlämningar
Länsstyrelsen
Ja

Bygglov Region
Gotland

Markupplåtelse
Region Gotland

Nej

Vet du om när du behöver söka tillstånd vid underhåll/ändring av din
fastighet?

De flesta av fastighetsägarna kände till när bygglov behövs för underhåll och ändring från Region Gotland (93,5%). Endast en liten minoritet (6,5%) kände inte till detta. En något mindre majoritet (73%) kände
till när det behövs tillstånd för markupplåtelse och användning av offentlig plats, en fjärdedel (26.9%) svarade att de inte kände till detta.
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Hur är det att förvalta din(a) fastighet(er) i världsarvet Hansestaden
Visby?

Knappt hälften av respondenterna (46,3%) svarade att det är svårt eller
mycket svårt att förvalta fastigheter i världsarvet. Nästan lika många
(43,5%) svarade att det är varken lätt eller svårt. Endast en tiondel
(10,2%) svarade att det är lätt eller mycket lätt.

Kännedom om rådgivning underhåll

41,7%
58,3%

Svårighetsgrad förvaltning av fastigheter
Ja

Nej

43,5%
38,0%
Tycker du att byggnader inom världsarvet Hansestaden Visby bör energieffektiviseras?

9,3%

9,0%

1,0%
Mycket svårt

Svårt

Varken svårt
eller lätt

Lätt

Knappt hälften (42,6%) av fastighetsägarna ansåg att byggnader inom
världsarvet bör energieffektiviseras. Ungefär en femtedel (18,5%) ansåg
inte att detta är nödvändigt. Många (38,9%) utryckte osäkerhet kring
detta.

Mycket lätt

Ska byggander energieffektiviseras?
Vet du vem du ska kontakta vid frågor om underhåll i världsarvet Hansestaden Visby?

Drygt hälften (58,3%) av fastighetsägarna kände till vem de ska kontakta i frågor om underhåll. Lite under hälften (41,7%) svarade att dom
inte känner till vem de ska vända sig till.

38,9%

42,6%

18,5%
Ja

Nej

Vet ej
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Kommentarerna handlade huvudsakligen om att det är bra med energieffektivisering men att det finns stora risker med att göra det i äldre
byggnader, exempelvis i form av skador. Någon nämnde att det däremot bör gå att effektivisera uppvärmningsmetoderna och förbättra exempelvis fjärrvärmen.
På vilka sätt anser du att byggnader inom världsarvet Hansestaden Visby
bör energieffektiviseras?

Flera svarsalternativ gick att väljas och de tre mest valda alternativen att
energieffektivisera byggnader var följande: 1. tätning av fönster och
dörrar mm; 2. solpaneler; 3. tilläggsisolering.
Energieffektivisering
69,6%

65,2%

63,0%
54,3%

52,2%
41,3%

8,7%
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3.10 Bedriva verksamhet i världsarvet
Ungefär en tredjedel (26,6%) av respondenterna svarade att de tillhör
kategorin verksamma. Över hälften av dem uppgav att de var egenföretagare (55%), nästan lika många var anställda (53,1%). En del var pensionärer (6,1%) och några var studerande (1,4%).

Påverkar det dig att den muromgärdade innerstaden är ett världsarv?

Majoriteten av respondenterna (57,1%) svarade att världsarvsstatusen
påverkar dem, medan en tredjedel (32%) inte ansåg det. De flesta kommentarerna handlar om att det påverkar den egna verksamheten positivt, någon nämner att det ger en kvalitetsstämpel.

De flesta av respondenternas företag (85,7%) är registrerade på Gotland medan en minoritet (14,3%) inte är det. Majoriteten svarade att de
bedriver verksamhet året runt (83%) eller både och (8,2%). En knapp
tiondel (8,8%) bedriver verksamhet under en del av året.

Det finns också de som uppger att det påverkar negativt, exempelvis
eftersom trafiken in till staden är begränsad och att utrymmet för att
utveckla ibland kan vara begränsat. Bland de som svarade nej nämnde
någon att miljön i innerstaden ger ett mervärde, dock inte själva faktumet att staden är ett världsarv.

Verksamhet registrerad på Gotland

Påverkan av världsarvsstatus
10,9%

14,3%

32,0%

57,1%

85,7%

Ja

Ja

Nej

Verksam året runt

83,0%

Nej

Vet ej

Hur upplever du att det är att bedriva verksamhet i en skyddad kulturmiljö med höga kulturhistoriska värden?

På den här frågan angav majoriteten (54,4%) att det varken är svårt eller
lätt, och cirka en tredjedel (32,6%) att det är lätt eller mycket lätt. Endast
en dryg tiondel (13%) av respondenterna ansåg att det var svårt eller
mycket svårt.

8,2%
8,8%

Ja

Nej

Både och

De kommentarer som gjordes på den här frågan kom från dem som
valde alternativet svårt eller mycket svårt och handlade då främst om att
det kan finnas svårigheter kopplade till antikvariska restriktioner.
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Bedriva verksamhet i skyddad kulturmiljö

På frågan om vilka fördelar som finns med att bedriva verksamhet i
den muromgärdade innerstaden gick det att välja flera alternativ. De tre
mest valda specificerade alternativen var: 1. Gott samarbetsklimat mellan företagare; 2. Hög exponering; 3. Hög efterfrågan.

54,4%

11,6%

15,6%

17,0%

Lätt

Mycket lätt

1,4%
Mycket svårt

Svårt

Varken svårt
eller lätt

I vilken mån har den välbevarade unika stadsmiljön påverkat ditt val att
vara verksam i Visby?

Knappt hälften av respondenterna (40,1%) svarade att det varit avgörande eller helt avgörande. Drygt en fjärdedel (27,2%) svarade att det påverkat en del. En fjärdedel (25,2%) svarade att det inte alls påverkat valet
av lokalisering.

Stadsmiljön är avgörande för val av
lokalisering
27,2%

25,2%

23,1%
17,0%
7,5%

Inte alls

En del

Avgörande

Vilka fördelar ser du med att bedriva verksamhet i världsarvet Hansestaden Visby?

Helt
avgörande

Alternativet annat genererade en tredjedel av svaren (27,9%) vilka
främst handlade om att det är en fin och unik miljö och att det är bra
för det egna företagets varumärke (intressant och spännande miljö, bra
för marknadsföring, samt höga kulturmiljövärden).
Fördelar med verksamhet i världsarvet
Vilka nackdelar ser du med att bedriva verksamhet i världsarvet Han39,5%
sestaden Visby?

På frågan om vilka nackdelar som finns med att bedriva verksamhet i
27,9%
den muromgärdade25,9%
innerstaden27,9%
gick det bra att välja flera alternativ
och de tre mest valda alternativen var: 1. Säsongsbetonat underlag
(44,9%); 2. För få fast boende (39,5%); 3. 17,0%
Ont om parkeringsplatser
14,0%
(24,5%).
Alternativet annat genererade svar som handlade om konkurrens från
e-handel och myndighetsutövning (för krångliga regler för underhåll av
byggnader, dyra transporter och avlägset, myndighetstillsynen är komplicerad och tungrodd, nepotism och dolda nätverk). De flesta av kommentarerna handlade om att det inte finns några nackdelar.

Vet ej
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Vad kan göras för att skapa en mer levande innerstad året runt?

Nackdelar bedriva verksamhet i världsarvet

Respondenterna som också var verksamma fick välja vilka sätt som
främst bidrar till att skapa en mer levande innerstad året runt. De alternativ som valdes av flest var: 1. Möjliggöra för fler året-runt boende
(73,5%); 2. Säkerställa mångfald av aktiviteter och typer av verksamheter (64,6%). Drygt en tredjedel (38,1%) svarade även fler evenemang
året runt.

44,9%
39,5%

24,5%

22,4%
18,4%
14,3%

7,5%

Bland de 10,2% som svarade annat nämnde ett par personer att regionen skulle flytta tillbaka till innerstaden, någon att det borde finnas
bättre boendemöjligheter och ytterligare någon att få fler studenter till
staden.
Sätt att skapa en mer levande innerstad
73,5%
64,6%

38,1%

10,2%

Säkerställa
mångfald av
aktivieter och typer
av verksamheter

Fler evenemang
året runt

Möjliggöra för fler
året-runt boende

Annat
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4. Intervjuer
Ett litet antal personer intervjuades för få en fördjupad bild av olika
teman från enkätstudien. Totalt intervjuades åtta personer som
representerade följande perspektiv:







Studenter (1)
Boende (egen lägenhet/fastighet och hyresgäst) (1)
Fastighetsägare (2)
Aktiv inom besöksnäring/handel (2)
Verksamma (2)
Kulturmiljö (1)

Nedanstående är ett sammandrag av resultatet av samtliga åtta
intervjuer. Vissa av informanterna tangerar flera perspektiv, t.ex. både
boende och fastighetsägare.
Ambassadörskap

På frågan om man såg sig själv som ambassadör för Hansestaden Visby
svarade en informant att den ser sig som förkämpe och att världsarvet
är något som behöver försvaras. En annan såg sig som ambassadör genom att marknadsföra Gotland och att ambassadörskap är en naturlig
del av yrkesrollen. En person berättade att ambassadörskapet hänger
ihop med förvärvandet av fastigheter; att renovera efter gamla traditioner är ett sätt att värna om staden, dess byggnader och historia.
Vidare lyfte en person att den generella kunskapen om världsarvsstatusen inte är så stor bland Visbybor och Gotlänningar och undrade om
gemene person verkligen känner till att Visby faktiskt har samma status
som pyramiderna i Egypten.

En annan informant nämnde att det behövs kommuniceras mycket
mer om världsarvet. Att det behövs lyftas fram tydligare att Visby finns
med på Unescos världsarvslista. Någon lyfte att det handlar om att
skapa omsorg om staden, samt att skapa relationer till byggnader och
det som utgör staden.
Största hoten

Brand upplevs av flertalet av de intervjuade personerna som det största
hotet mot den muromgärdade innerstaden och bland de aktiviteter i
som ökar risken för brand nämns exempelvis grillar, restauranger med
vedeldade ugnar, bristande elfunktion i vissa hus och hus som står
tomma. Okontrollerade eldstäder nämns också som en fara i detta sammanhang.
Att Visby skulle gå från att vara en levande stad till att bli en urholkad
turiststad är något som de flesta upplever som ett hot. Någon lyfte
även att ”bevara allting som det är nu” är en farlig inställning. Någon
beskrev det som om Visby håller på att utvecklas till ett monument:
”en vacker plats som saknar vardagslivet, som inte har något innehåll.”
och att ”det har varit människorna som har skapat den här platsen. Det
är de som bygger staden och skapar kontinuiteten. Det blir väldigt enahanda när man riktar sig mot de tillfälliga besökarna”.
Det finns också en rädsla för att den muromgärdade innerstaden ska
utvecklas till en monokultur, en plats där ”vanliga” människor inte har
råd att bosätta sig på grund av allt för höga bostadspriser. I detta sammanhang nämndes Brügge där endast personer som är skrivna i staden
får köpa fastigheter. ”Låt oss våga tala om detta”, svarade en informant.
Antalet hotell och lägenhetshotell i relation till antalet permanenta bostäder i den muromgärdade innerstaden nämndes också att ”detaljplanen är strikt när det gäller exempelvis ytskikt, däremot vidlyftig gällande innehållet i en byggnad, exempelvis att etablera hotell”.
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Turism

De flesta av informanterna har i grunden en positiv inställning till turismen. Någon nämnde utmaningen i att skapa reseanledningar under
perioden januari till mars och att fokus ofta ligger på privatturism; hur
skulle ännu fler konferenser och möten kunna lockas till Gotland?
Dessa kan ju ske när som helst under året.
Turismen lyfts också fram som en något som håller igång en stor del av
staden såsom butiker och krogar. Någon lyfter fram möjligheten att
profilera kulturturism mer och att skapa förutsättningar för ”kvalitetsturism istället för kvantitetsturism”.
Mängden besökare beskrivs av någon som ett hot såtillvida att miljön
riskerar att skadas; hur kan människor inspireras till att ta hand platsen
de besöker? Här nämndes Medeltidsveckan som ett gott exempel i och
med att organisationen bakom har lyckats skapa en känsla av omsorg
för Visby till att bli en del av arrangemanget.
Någon poängterade att ”du får inte världsarvsupplevelsen i mitten av
juli, än mindre om du kommer under Almedalsveckan.”
Förvärva och förvalta fastigheter

En viktig anledning till förvärv av fastigheter i Visby är en tro på området och att dess fastigheter förväntas behålla sina värden, oavsett utvecklingen på marknaden, att det är unikt, vackert och att det utgör en
begränsad yta. Att vara en del i att bevara den unika byggnationen och
historien; ”att räddas det som räddas kan”.
På frågan om hur det är att förvalta fastigheter finns två olika perspektiv hos informanterna. Ett perspektiv på förvaltningen handlar om att
det är väldigt enkelt. ”Jag har aldrig stött på problem”, uttryckte en av
de intervjuade. Samma person menade att den ofta är mer mån om att
bevara och förvalta än vad myndigheterna är i många fall.

Ett annat vittnar om att det har blivit för mycket regleringar om vad
som får och inte får göras, att de antikvariska utlåtandena visserligen
inte avskräcker människor från att förvärva fastigheter men däremot
”att förvalta dem och göra nödvändiga åtgärder”. Här nämns att det
skulle behövas en ökad flexibilitet i systemet med antikvariska utlåtanden så att det inte skulle behövas till exempel vid enklare åtgärder som
renovering av ett fönster, detta för att renoveringarna ska göras istället
för att fastighetsägare ska strunta i dem (eller göra på ett icke adekvat
sätt).
Parkering

Här lyfte de intervjuade fram aspekter som att det är olika regler inom
ett och samma område och att regleringarna helt enkelt inte stämmer
överens. Det lyftes även fram att det är svårt för boende i innerstaden
att vara bilburna. Någon nämnde att den träffat många gotlänningar
som inte vet om att de faktiskt får köra in i den muromgärdade delen
av Visby, exempelvis för att leverera varor.
Levande stadskärna

På frågan om vad som utgör en levande stadskärna handlar svaren om
att kunna gå till det viktigaste och att det finns en mångfald av saker att
göra och nyttja såsom biograf, caféer, muséer, restauranger, butiker och
liknande. Att det finns många småföretagare och små fastighetsägare
som jobbar oberoende av varandra. Att det finns inslag av kontor, hotell och bostäder. Att det är öppet året runt och inte anpassat för
någonting annat. Att det finns människor som bor och verkar i staden.
Att det är liv och rörelse.
På frågan om Visby är en levande stadskärna nämndes följande:



”Visby är levande tack vare boende och verksamma.”
”Ja (vår, sommar, höst) nej (höst, vinter).”
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”För att vara en stad med 28 000 invånare och en ö med 59 000
invånare är det verkligen en levande stadskärna jämfört med många
andra jämförbara städer.”
”Den är förvånansvärt levande året runt.”
”Jag får höra från många studenter att de tycker att det är en död
innerstad för att man inte känner någon som bor där.”

Enligt en informant väljer många butiker och restauranger att ha söndagsöppet trots att det inte riktigt går ihop. Gotlänningarna beskrivs
också som lojala under lågsäsong, de går ut och äter och handlar för att
stötta handeln.
En annan ansåg att det skulle vara bra med fler kontorsverksamheter i
innerstaden så att det skulle bli mer handel under dagtid. Det nämndes
även att boende och uthyrning av bostäder under hela året är viktigt, så
att bostäder inte står tomma under vintertid.
Någon nämnde bristen med att viktiga funktioner såsom länsstyrelsen
och Region Gotland flyttat utanför innerstaden: ”Genom att ha den
politiska makten i stadskärnan visar du att den är betydelsefull”.
Bostadssituationen

Ur ett hyresgästperspektiv lyfts frågor upp såsom vad en hyresgäst får
för sin hyra samt brister i boendet. Här nämns även otrygghet i hyresförhållandet i och med att många som hyr privat tvingas flytta ut under
sommarmånaderna (juni, juli och augusti). ”Politiken har inte koll på situationen för hyresgäster i Visby”, menade en informant.

cirka 80% av studenterna vill stanna i Visby och på Gotland: ”Det falller på boendet, man vågar inte satsa på Gotland för att det är så osäkert”. I det här sammanhanget nämndes att det är svårt att bosätta sig
utanför Visby på grund av bristande kollektivtrafik.
Att vara verksam i Hansestaden Visby

Möjligheter som lyfts fram med att vara verksam i Hansestaden Visby
är framförallt den historiska miljön och det mervärde den skapar för
den egna verksamheten och varumärket.
Begränsningar som nämns är utmaningen i att förbättra och förändra
fastigheter och hanteringen av tillstånd: ”Det behöver vara ekonomiskt
försvarbart att renovera sin fastighet eller sin butik.” En av informanterna undrade vad det är vi vill ha: ”bevarandeledd utveckling eller utvecklingslett bevarande?”
Världsarvscenter

Ett världsarvscenters funktion skulle kunna vara att öka medvetenheten om att vi har ett världsarv och vad det innebär. Det skulle även
kunna fungera som mötesplats, besökscenter, utställningsplats och erbjuda rådgivning och hjälp till fastighetsägare och boende, eller ”bygglov över disk”.
Någon tycker att det är själva staden som är världsarvscenter som inte
kan byggas in i en liten lokal. En annan ansåg att: ”det är dags” och att
25-årsjubileet av Hansestaden Visby år 2020 är ett lämpligt tillfälle att
få till ett världsarvscenter.

Ur ett studentperspektiv lyftes följande: ”Många skulle inte rekommendera andra att flytta hit för att studera. I innerstaden är det väldigt
många osäkra kontrakt.” I bostadsrapporten från Sveriges förenade
studentkårer har Visby gått från gul-listning till röd-listning på grund av
att samma problem återkommer år efter år. Undersökningar säger att
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5. Slutsatser
Demografisk representation

Ett viktigt resultat av enkätstudien är att den demografiska representationen av dem som svarade är bred. Svarsfrekvensen för boende, verksamma och fastighetsägare är god och även fördelningen mellan boende i den muromgärdade innerstaden, övriga Visby och hela Gotland.
Det finns också en god spridning över åldersgrupper, även om majoriteten är över 41 år, samt över olika sysselsättningsgrupper (t.ex. anställda, företagare, pensionärer och studenter). Dessutom finns perspektiv med från både året-runt boende och delvisboende, även om
dessa endast utgjorde en mindre del av svarsunderlaget.
Vad handlar världsarvet om?

Kännedomen om att Hansestaden Visby är ett världsarv är mycket god:
i stort sett alla kände till detta. Majoriteten (59,8%) ansåg sig ha mycket
hög eller hög kännedom om orsaken till världsarvsutnämningen även om
många inte ansåg sig ha det. När det gäller attributen som utgör världsarvet kände de flesta till att ringmuren, ruinerna och den medeltida bebyggelsen ingår (över 75% fyllde i dessa). Drygt hälften kände till att
stadsbilden i sin helhet, vallgravarna, trähusbebyggelsen och gatunätet
utgör en del av världsarvet (över 50%). Däremot var det färre som
kände till att levande stadsmiljö också är ett viktigt inslag (32%). Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan inom kategorin ”bebodd historisk stad”.
Det finns en stor stolthet över Visby som stad och majoriteten (86%)
av de som svarat på enkäten är stolta eller mycket stolta över Visby. På
frågan om vad som upplevs som mest unikt med världsarvet är ringmuren det ord som nämnts flest gånger i ordmolnet (s. 14) följt av stad,

levande, medeltida, läget, bevarad, ruinerna, vackert och havet. Ringmuren och ruinerna samt byggnaderna och stadsmiljön är de delar av
världsarvet som man är i särklass mest stolt över.
Att bo och verka i världsarvet

I Visby innerstad upplever en stor andel människor att livskvalitén är
hög: majoriteten (70%) upplevde att den är bra eller mycket bra. Den
gröna miljön, stadens karaktär och närheten till det mesta är några av
beståndsdelarna i det. Ett kännetecken av att god livskvalité är att man
kan rekommendera sin plats till andra att bo på. En stor majoritet
(86%) skulle rekommendera andra att flytta till Hansestaden Visby.
Dock med vissa reservationer såsom priserna på fastigheter, svårt att
hitta boende, utsatt boendesituation för hyresgäster samt överfokusering på säsongs- och hotellverksamheter.
När det handlar om världsarvet Hansestaden Visby som en levande
stadskärna skiftar uppfattningarna enligt säsongerna: en övervägande
andel ansåg att staden är levande vår (63%) och sommar (83%) medan
färre tyckte att den är det under höst (55%) och vinter (36%). Vad som
utgör en levande stadskärna tycks ibland personligt, men bland fritextsvaren återkommer flera viktiga aspekter: att det finns restauranger och
butiker som är öppna året runt; att människor rör sig i staden; att människor är bofasta; att det finns en bredd av verksamheter och aktiviteter; samt att det finns funktioner och service som vänder sig till vardagslivet i en stad. Av intervjuerna framkom även att det är viktigt att
de finns kontor och arbetsplatser i världsarvet och att det bidrar positivt till handel under dagtid.
Till de mest använda funktionerna hör: restauranger och caféer (92%);
affärer (87%); bio och teater (71%); museum och utställningar (66%);
och bibliotek (62%). Att banker (14%) och kontor (18%) valdes i lägre
utsträckning kan bero på att dessa verksamheter inte är tillräckligt väl
representerade. Många ansåg att det saknas service och funktioner
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(36%), som t.ex. förvaltning, offentliga toaletter och en levande mötesplatser året runt för människor i alla åldrar.
Boendefrågan är central i Visby, där en majoritet av de som svarat
(75%) uppgav att det är svårt eller mycket svårt att hitta ett boende i
den muromgärdade staden såväl året runt som under sommaren. Staden är präglad av fokuseringen på turismen och besöksnäring under
framförallt sommarsäsongen, vilket leder till att många som hyr sina
bostäder behöver flytta ut under sommarmånaderna. Flera kommentarer lyfte att man borde vara skriven på Gotland för att köpa fastigheter
i Visby och att helårskontrakt för hyresgäster borde vara självklart. Mariehamn på Åland framhölls som ett gott exempel. Från enkätens
fritextsvar och även intervjuerna framgick även att hyresgästerna upplever boendesituationen som otrygg med anledning av att många hyresgäster måste flytta ut ur sina boenden under sommarmånaderna. Studenter är en boendegrupp som ofta inte har möjlighet att förankra sig
på Gotland hela året i och med brist på boende.
Fordonstrafik och parkering

Det råder delade meningar om fordonstrafiken. Andelen som uppgav
att de tycker att persontrafiken och trafiken med tyngre fordon bör behållas som den är idag är ungefär lika stor som den andel som anser att
trafiken bör minskas eller förbjudas (runt 40%). Citaten återspeglar
detta: ”staden måste vara tillgänglig”, ”bort med all trafik utom kollektiv och leveranser” och ”att förbjuda staden vore ett säkert sätt att ta
död på den”.
Beträffande parkering ansåg ganska få att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för boende och verksamma i staden (30% respektive
23%), medan betydligt fler menade att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för besökare (44%). Vad gäller parkeringsplatser på Stora
Torget och Södertorg anser ungefär hälften (40% respektive 52%) att
dessa ska behållas som idag. Betydligt fler tyckte att parkeringsplatserna

på Stora Torget borde tas bort helt (35%) i jämförelse med Södertorg
(13%). En stor del (61%) menade att parkeringsreglerna borde vara annorlunda för mantalsskrivna på Gotland, ungefär som att färjeresorna
är billigare för dem.
Bevarande och skötsel

Samtidigt som det finns en enorm stolthet för den muromgärdade staden tycker många (47%) att den inte bevaras tillräckligt väl. Kommentarerna handlar främst om: trafiken (t.ex. avgaser, vibrationer); överfokus på turism och andelen hotell i förhållande till fast boende; bristande bevarande ur antikvariskt perspektiv. Många ansåg dock (37%)
att världsarvet bevaras tillräckligt väl. I stort sett alla (98%) ansåg att
världsarvets bevarande för nutid och framtid är viktigt.
Det är tydligt att det finns en stor omsorg om staden, att den tas om
hand och utvecklas med omsorg. Men vad ”ta hand om” och ”utvecklas” betyder varierar; medan vissa förespråkar bevarandeledd utveckling
talar andra om utvecklingslett bevarande. Termen ”bevarandeledd utveckling” introducerades i samband med ett nationellt världsarvsmöte
som hölls i Visby år 2018 och handlar om synen på bevarande som en
viktig del av utveckling; att bevara och utveckla inte bör ses som motpoler. Mer diskussion behövs kring användandet av begreppet i praktiken och vad som menas med utvecklingslett bevarande förhållande till
detta.
Vad gäller skötsel av allmänna platser ansåg en stor del (77%) av dem
som svarade på enkäten att parkerna tas hand om väl. Något färre var
nöjda med skötseln av torg (60%) och gator (52%). Kommentarerna
lyfte aspekter som att det tar lång tid innan gatsten återställs efter grävningar i mark. Vidare lyftes att det behövs bättre renhållning (t.ex. tömning av papperskorgar), fler offentliga toaletter och bättre utnyttjande
av Stora Torget.
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Turism

Risker och hot

Turism är en av Gotlands viktigaste näringar men samtidigt behövs en
god balans mellan Hansestaden Visby som besöksmål och som plats
för boende, verksamma och vardagsliv, vilket återspeglas i enkätsvaren.
Över hälften av respondenterna ansåg att det är lagom med turister
(60%) och turistverksamheter (57%) i världsarvet. Det är nästan lika
många som anser att det är för många turister (18%) som att det är för
få (22%). I jämförelse med antalet turistverksamheter var det betydligt
fler som tyckte att det är för många turistverksamheter (31%) än dem
som svarade att det är för få sådana (12%).

Riskhantering och krisberedskap är viktiga delar av världsarvets bevarande. De risker som uppfattas som de mest relevanta hoten mot bevarandet av Hansestaden Visby är i första hand brand (37%), exploatering (36%) och klimatförändringar (35%). Dessa följdes tätt av slitage
(33%), vandalisering 33%), klotter (29%) och gentrifiering (24%).

Beträffande den utökade kryssningsturismen som den nya kajen medför ställde sig drygt hälften (54%) positiva medan knappt en fjärdedel
var negativa (23%) till den. Kommentarerna från dem som var positiva
handlade främst om att fler kryssningsanlöp bidrar till utökad och förbättrad turism. Kommentarerna från dem som var negativa handlar
främst om miljöaspekten, att kajen upplevs som otidsenlig med tanke
på klimatfrågan och att utökad kryssningsturism kan leda till slitage liksom i Venedig. En respondent flaggade för att ”om fartygen var miljövänliga skulle det vara okej”.
Evenemangsveckorna har en stor betydelse för Gotland och de flesta
av respondenterna var av uppfattningen att dessa var positiva i stor eller mycket stor utsträckning. De tre högst rankade veckorna var: Medeltidsveckan (86%), Almedalsveckan (77%) och Medeltida jul (62%).
Att majoriteten av respondenterna (85%) såg sig själva som ambassadörer för världsarvet och Gotland generellt är betydelsefullt. En av de
intervjuade personerna lyfte Medeltidsveckan som ett gott exempel på
att skapa en känsla av omsorg för staden som en del av arrangemanget.

Dessa hot bekräftades av informanterna som också såg brand som det
största hotet och pekade ut ett antal risker: grillar, restauranger med
vedeldade ugnar, bristande elfunktion i vissa hus, okontrollerade eldstäder och hus som står tomma. Vidare framgick det av intervjuerna att
det är ett hot om Visby skulle gå från att vara en levande stad till att bli
en urholkad turiststad med ett alltför stort antal hotell och lägenhetshotell i relation till antalet permanenta bostäder. Det är också problematiskt om innerstaden blir en plats där ”vanliga” människor inte har råd
att bosätta sig på grund av allt för höga bostadspriser.
Kommunikation om världsarvet

Världsarvskonventionen betonar vikten av god kommunikation av
världsarvets värden och hållbara användning. Knappt en tiondel (8%)
av de som svarade på enkäten ansåg att informationen om världsarvet
Hansestaden Visby är bra eller mycket bra. De tre mest önskade sätten
att höja kunskapen är genom skapandet av ett världsarvscenter (46%),
bättre spridning av information (43%) och bättre kommunikation till
besökare (41%). På frågan om hur information om världsarvet ska spridas angav flest respondenter följande: genom en särskild hemsida
(60%), sociala medier (55%) och genom utställningar (47%).
Många världsarv både nationellt och internationellt samlar information
om världsarvet och Världsarvskonventionen i ett ”världsarvscenter” eller ”besökscenter”. Majoriteten (67%) ansåg at idén om att skapa ett
världsarvscenter som vänder sig till både boende och besökare är bra
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eller mycket bra. Endast en liten minoritet (6%) ansåg att det var en dålig eller mycket dålig idé. Kommentarerna innehöll flera förslag. Exempelvis att Burmeisterska huset som ägs offentligt borde tillgängliggöras
som ett världsarvscenter. Vikten av att vidareutveckla turistbyrån i
form av ett världsarvscenter lyftes också fram. De tre mest önskade
funktionerna hos ett världsarvescenter i Visby var: en permanent utställning om världsarvet (69%), utställningar om stadsplanering och
projekt (64%) och rådgivning vid bygglov och tillståndsprövning
(53%).

Beträffande energieffektivisering av byggnader inom världsarvet var
knappt hälften (43%) av ägarna positiva till det. En stor grupp utryckte
osäkerhet kring detta (39%) medan en femtedel (19%) ansåg att byggnader inte ska energieffektiviseras. Kommentarerna handlar om att det
finns risker med att energieffektivisera äldre bebyggelse men att uppvärmningsmetoderna bör effektiviseras (t.ex. fjärrvärme).
Bedriva verksamheter

De som äger och därmed förvaltare fastigheter inom världsarvet är viktiga aktörer i världsarvsförvaltningen. En femtedel (20%) av respondenterna tillhör denna grupp. Knappt hälften av fastighetsägarna ansåg
att det är svårt (38%) eller mycket svårt (9%) att förvalta fastigheter i
världsarvet, medan en liten del tyckte att det är lätt (9%). Intervjuerna
visade att det finns två olika perspektiv, de som aldrig stött på problem
och de som upplever att det är för mycket reglering och att kravet på
antikvariska utlåtanden avskräcker ägare från enklare åtgärder som renovering av ett fönster.

Knappt en tredjedel (27%) av dem som svarade på enkäten bedriver
verksamhet(er) i världsarvet och en tiondel av dessa (9%) bedriver
verksamhet endast under en del av året. En stor del (57%) anser att
världsarvsstatus påverkar dem och enligt kommentarerna handlar det
främst om positiv påverkan (t.ex. att den värdebärande miljön medför
en kvalitetsstämpel). Det finns även dem som nämnde negativ påverkan och då handlar det främst om begränsningar av trafik och utrymme
att utveckla fastigheter. Majoriteten (54%) svarade dock att det varken
är svårt eller lätt att bedriva verksamhet i en skyddad kulturmiljö med
höga kulturhistoriska värden och en tredjedel (33%) ansåg att det är lätt
eller mycket lätt. Det finns dock även de som tyckte att det är svårt
(12%) eller till och med mycket svårt (1%).

Majoriteten av ägarna (89%) äger 1-2 fastigheter, medan en knapp tiondel (9%) äger 3-5 fastigheter. Endast en liten del äger 6-10 (1%) eller
fler än 10 fastigheter (1%). Det finns generellt sett en god kännedom
om vilka tillstånd som behövs vid underhåll och ändring av fastigheter.
Att flera inte kände till när tillstånd behövs för byggnadsminnen från
länsstyrelsen (29%) och markupplåtelse från Region Gotland (27%)
kan helt enkelt bero på att de inte äger ett byggnadsminne eller haft anledning till att söka tillstånd om markupplåtelse. Dock kände en stor
del av ägarna (42%) inte till vem de ska vända sig till vid frågor om underhåll av fastigheter i världsarvet.

Det är intressant att veta i vilken mån den välbevarade unika stadsmiljön som utgör världsarvet påverkat valet om att vara verksam i Visby.
Närmare hälften (40%) svarade att det var avgörande eller helt avgörande. På frågan om vilka fördelar man ser med att bedriva verksamhet
i världsarvet handlar det främst om ett gott samarbetsklimat företagare
emellan (40%), hög exponering (28%) och hög efterfrågan (26%). På
frågan om det finns nackdelar med att bedriva verksamheter i världsarvet var de tre mest valda anledningarna säsongsbetonat underlag (45%),
att det är för få fast boende (40%) och att det är ont om parkeringsplatser (25%) in innerstaden.

Förvaltning av fastigheter
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För att skapa en mer levande innerstad året runt ansåg de verksamma
att dom två viktigaste faktorerna är att möjliggöra för fler året-runt boende (74%) samt säkerställa att det finns en mångfald av aktiviteter och
typer av verksamheter (65%).
Avslutningsvis

Sammantaget berättar enkäten och intervjuerna att Visby är en stad
som ligger många människor varmt om hjärtat. Det finns en stor omsorg om Visby och världsarvet som utgörs av den muromgärdade innerstaden.
Samtidigt finns en rädsla för att den levande staden ska dö, en känsla av
att den levande stadsmiljön är i fara. Detta hänger samman med
ökande bostadspriser, antalet bostäder där hyresgästerna behöver flytta
ut under sommarmånaderna och verksamheter som inte är öppna året
om. Det finns också en uppfattning om att kortsiktighet står i fokus för
aktörer såväl inom offentlig som privat sektor.
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Visby är en stad som väcker känslor och som engagerar - viktiga
beståndsdelar för att Världsarvet Hansestaden Visby ska bli en
arena för delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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