Svar på Insändare 16-17 april 2021
Innehåll i insändaren – Regionen använder falsk delaktighet, avsändare Besviken Gotlänning.
Varför får inte medborgarna vara delaktiga i beslut som rör oss på riktigt? Regionen ville ha förslag på hur
Visborgsområdet skulle användas. Ca 6 månader senare kom det upp stora skyltar vad som är bestämt sedan
2013!
Jag tror vi behöver den lilla vilda skog som finns kvar längs vägen mot Vibble samt hela P-18 skogen. Många
promenerar/cyklar där och det ligger nära så man slipper transportera sig med bil. Lärkorna kvittrar nu över
fälten, falkar/ormvråkar häckar i de gamla träden, i den täta markvegetationen finns fasan/harar.
Spara den gamla skogen för oss och framtiden. Jag kräver svar från de som hittat på detta vansinne
Besviken gotlänning
-----------------Svar på insändaren
Hej
Olyckligt att du fått intrycket av att vi inom Region Gotland använder falsk delaktighet, vilket inte stämmer
gällande utformning och planering av Visborgsområdet. Vi hoppas att vårt svar kan ge en annan bild av nuläget
och planerna som sträcker sig många år framåt i tiden i olika delsteg.
Skyltarna som du refererar till sitter vid fyra väginfarter till Norra delarna av Visborgsområdet och det är inte så
att bostäder är tänkta att byggas i anslutning till skyltarnas placering. Skyltarna är tänkta att fånga
förbipasserade och skapa nyfikenhet att vilja veta mer. Skyltarna säger Välkommen till Visborg - här formas och
planeras en ny Stadsdel med hänvisning till gotland.se/visborg där vi berättar och visar mer.
Skyltbilden är tänkt att förmedla mötet med Visborgsområdet med utgångspunkt i områdets historik och i vad
som framkommit i olika förstudier och i samrådssammanhang där natur, djurliv, människor, generationer, gång
–och cykelstråk och service tillsammans med möjligheter för ny variationsrik och hållbar bostadsbebyggelse
genomsyrar hela vårt arbete. I vårt Kvalitetsprogram för Visborgsområdet beskriver vi dessa olika kvaliteter och
riktlinjer både övergripande och mer djupgående.
Om du har möjlighet att gå in på vår hemsida gotland.se/visborg så finns det mer information där att ta del av
och i annat fall så är du välkommen att ta kontakt med oss på Region Gotland, Stadsutveckling Visborg, telefon
0498 26 91 30
Bästa hälsningar
Stadsutveckling Visborg

