
Var med och 
utveckla 
Fårösundstrakten

Vi gör din och 
våra röster hörda

Fårösunds utveckling

Att driva utveckling genom att 
stötta och lokala initiativ och 

vårda centrala kontakter



Några ord 
från oss 

• Vill tacka medlemmarna för förtroendet att få 
vara en del i Fårösunds utveckling

• Det är med stor ödmjukhet och spänning vi 
antar denna utmaning 

• Vi är glada att sammansättning av personer 
bidrar till en god bredd och skilda erfarenheter

• För att kunna hjälpa måste man förstå dem 
man vill hjälpa! 

Detta är vår största utmaning. Därav 
vårt arbetssätt och strategi 



Fårösunds 
utveckling

• Mission – Varför finns vi
• Stötta och underlätta utvecklingen av Fårösundstrakten

• Boende
• Företagare
• Besökare

• Strategi – Hur
• Jobba genom befintliga och nya arbetsgrupper som har 

och får energi av Fårösundarna
• Kontinuerligt arbeta med samordningen av 

Fårösundstraktens LUP med Regionen
• Hitta och arbeta för att förstärka vad som utmärker och 

är unikt attraktivt i Fårösundstrakten



Vi skall jobba genom 
befintliga och nya 
arbetsgrupper som 
har och får energi av 
boende i 
Fårösundstrakten  

Alltid ha ”örat på 
rälsen” 

Delta 

Skapa 

Utmana  

Hjälpa 



Vi deltar i lokal 
utveckling genom 
att vara aktiva 
inom ett antal 
olika aktiviteter 
och grupper. Vårt 
engagemang 
varierar efter 
behov och 
efterfrågan. 

- Hitta sätt för oss i Fårösundstrakten att samlas kring viktiga 
frågor och vara kreativa

- Identifiera o lyfta fram det unika för Fårösundstrakten

- Identifiera områden som behöver extra fokus

- Bidra med kunnande och erfarenhet av hur o var olika typer 
av utvecklingsbidrag kan sökas genom att identifiera rätt 
kontaktytor inom Regionen

- Några exempel på områden vi är aktiva inom:

• Idrott och hälsa
• Kulturutveckling
• Marknadsgruppen
• Boende / Detaljplan
• Besöksnod Norr
• Skola/vård/omsorg
• Stöd för att ta fram en lokal utvecklingsplan, LUP, 

som bas för Region Gotland.



Vi utvecklar dem som vill satsa & engagera sig

Idéer o förslag från 
engagerade personer i 

Fårösundstrakten

Bearbetning, prioritering 
& fördelning till 

”områden”

Nätverk, kontakter, kunskap

Möjlig
heter, s

töd & 

kontakter 

Uppstart av 
eller utv. av 
aktiviteter 

Fårösunds utveckling



Hjälp oss att stötta 
utvecklingen av 
Fårösundstrakten

- Titta på hemsidan: 
www.farosundstrakten.se

- Skriv till oss 
- Ring till någon av oss 

- Delta på arrangemang 
- Kom o prata 

Kontakt

Fårösunds utveckling farosundsutveckling@farosundstrakten.se

Tommy Matsson tommy.mattsson@payex.com 070-3628099

Thomas Antser thomas@antser.se 070-8502385

Anita Jonsson anita.jonsson@mp.se 070-3739946

Lars Elfström lars.a.elfstrom@gmail.com 070-8567693

Arne Eklund bungesundet@gmail.com 070-2009053

Johan Sunnerstam sunnerstam@hotmail.se 072-7142703

Linda Lidholm cafemaffen@gmail.com 076-8473021

Roland Jansson roland.jansson@raukgute.se 070-8604548



Kom o lyssna på vad som är i görningen

• Covid 19
För att inte öka riskerna för smittspridning och med stor 
respekt för våra äldre och andra riskgrupper erbjuder 
denna gång max xx platser för att kunna hålla avstånd. 
Mingel och servering görs i anslutning till aulan och med 
stor vikt på eget ansvar

• Vi, tillsammans med Maffen, bjuder på lite förtäring

• Vi vill hitta återkommande träffar där vi resonerar om för 
oss viktiga områden  NÄR & VAR
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Båtklubben/Folkhögskolan



Tack för Ert energi & tålamod! 

Roland 
Jansson


