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Datum 27 februari 2014

Hembygdsföreningar på Gotland

Vi efterlyser!
Arbetet med att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för Gotland pågår i ett
samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands museum.
Syftet är att lyfta fram och höja kunskapen om Gotlands kulturmiljöer samt att
formulera en strategi för hur dessa ska bevaras och utvecklas på lång sikt.
Kulturmiljöprogrammet kommer finnas tillgängligt på regionens hemsida och
redan nu finns delar presenterat på www.gotland.se/KMPGotland. Här
sammanställer vi information om socknar, miljöer och utifrån olika teman.
Notera att arbetet pågår kontinuerligt.
I det gamla kulturmiljövårdsprogrammet från 1982 saknas i stort sett hela
1900-talets kulturarv och väldigt sparsamt ur ett kvinno- och barnperspektiv. Vi vänder oss därför till er för att få ytterligare hjälp att hitta dessa
kulturhistorisk intressanta byggnader, miljöer och företeelser som har lämnat
fysiska avtryck i landskapet.
Vi vet att intresset är stort och att mycket kunskap finns inom hembygdsföreningarna och i socknarna. Sedan tidigare har en rad dialogmöten
genomförts runt om på ön. Dessa gav god information som vi nu bearbetar.
Hör gärna av er om ni har några frågor!
Tack på förhand!
Maria James
Kommunantikvarie

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Här följer exempel på byggnader/miljöer vi saknar:
 Andelsfrysar
 Badbastuar
 Banker
 Barnmorskeboställen
 Brandstationer
 Bygdegårdar
 Dansbanor
 Folkets hus
 Frikyrkokapell
 Fritidsbyar
 Församlingshem
 Gästgiverier
 Handelsbodar
 Hembygdsgårdar
 Idrottsplatser
 Järnvägsstationer
 Kalkugnar
 Kvarnar
 Likvagnsbodar
 Marknadsplatser
 Mejeribyggnader
 Poststationer
 Skjutbanor
 Telefonstationer
 Turistanläggningar
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Instruktioner
På kartan markeras det sedan 1982 gällande kulturmiljövårdsprogrammet med
rosa.
I formuläret finns plats att fylla i vilken typ av byggnad eller miljö som avses,
om byggnaden finns kvar och vilken funktion den har osv.
Markera på kartan med ett kryss eller punkt och en siffra som sedan motsvarar
siffran på formuläret.
• Kryss markerar enstaka byggnader
• Punkter markerar gårdsmiljöer,
• Ringar markerar bebyggelsemiljöer och områden för kulturlandskap.
Ange gärna fastighetsbeteckningen om den är känd.
Det är dock inte nödvändigt.

Obs! Returnera kartan och formuläret i det frankerade
kuvertet.
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