KUNSKAPSTORGET Pass: 15.40-16.00, 16.05-16.25, 16.30-16.50.
LOKAL
Viklau
Vall
Linde
Levide
Lojsta
Ala (Greenroom)
Lye

INNEHÅLL/ARRANGÖR
Svenska mästerskap i Stånga, Gotlands Idrottsförbund
Fritidsbanken i Klintehamn, Gotlands Idrottsförbund
Lokalfinansiering, Gotlands Lokalfinansiering AB (svb)
Byggande på landsbygden, Gubis och Hela Sverige ska leva
Testbädd Sudret har 3 mål, Gubis
Ta del av två spännande och aktuella LRF-projekt, LRF
Sockenprojektet - Fotolinjen i Hemse, Gotlands Folkhögskola

Svenska Mästerskap i Stånga (lokalen Viklau)
En dåligt utnyttjad anläggning i socknen blev till en lyckad helg med idrotter i samverkan.
Stånga IF, Svenska Varpaförbundet och Svenska Dragkampsförbundet arrangerade flera SM
en helg i september med varpa, pärk och dragkamp på Stangmalmen. Här kan du få
inspiration till ett arrangemang på er anläggning i din socken. Samverkan mellan olika
aktörer på orten är gemensamt för dessa båda projekt.
Fritidsbanken i Klintehamn (lokalen Vall)
Gotlands Idrottsförbund samverkar med lokala aktörer i Klintehamn såsom Röda Korset,
Klintetraktens framtid, biblioteket, Gotlandshem och Svenska kyrkan. Fritidsbanken har
insamling och utlåning av begagnade sport- och fritidsprylar. Dessutom anordnas bl.a
språkcafé, foto- och cykelkurs. Samverkan på orten är framgångsfaktorn i detta projekt.
Forts sid 2……

Gotlands Lokalfinansiering AB (svb) (lokalen Linde)
Det finns ofta ett kapitalbehov hos lokala entreprenörer och svårighet att få lån i bank. Vi är
övertygade om att det finns människor som vill investera i lokala entreprenörer. Gotlands
Lokalfinansiering har tagit fram ett webbaserat verktyg för att kunna koppla ihop
entreprenörer med investerare.
Byggande på landsbygden (lokalen Levide)
Hur bygger vi bostäder på landsbygden? Kom och ta del av hur man gjort i När, vilka planer
det finns på Fårö och i Östergarn samt hur Hela Sverige Ska Leva kan vara med och bidra till
Landsbygdsutvecklingen på hela Gotland.
Testbädd Storsudret har tre mål (lokalen Lojsta)
1. att göra Storsudret självförsörjande på vatten
2. att vara en länk mellan forskning och verklighet
3. att utgöra ett nav för forskning inom vattenförsörjning
Projektet finansieras huvudsakligen av Vinnova och Region Gotland. Projektet har ett tiotal
organisationer, akademier och företag involverade
Presentatör: Ewa Lind, IVL
Ta del av två spännande LRF projekt! (lokalen Ala/Greenroom)
Energiomställning Gotland – en förstudie kring utveckling/användning av förnyelsebara
bränslen. Fossilfritt kött - Hur kan man producera kött från uppfödning ända fram till
konsument utan att använda fossila energikällor?
Fotolinjen Hemse – Sockenprojekt (lokalen Lye)
Att fotografera handlar om att berätta och att beskriva i bild så att du som tittar förstår både
hur det ser ut, vad det handlar om och hur det känns. Varje år gör vi på Fotolinjen Hemse ett
lite större projekt inom momentet ”Dokumentärt berättande” som vi kallar sockenprojekt.
Vad tror du möter dig om du dimper ner på den gotländska landsbygden en grå och kall
novemberdag och bara börjar vandra planlöst omkring? November 2018 var Fotolinjen i
Sproge och det var väldigt spännande, kom får du se!

