
Målen är att:
• Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken – Tule – Roma
skulle innebära.
• Finna en bra placering för den tänkta stationen i Roma
• Slutgiltigt avgöra den tekniska utformningen av banan och signalsystem.
• Inhämta alla tillstånd som krävs för att banbygget ska kunna genomföras.
• Skapa en klar bild av hur banbygget ska genomföras rent praktiskt,.
Syftet med detta är att tjäna som beslutsunderlag för att gå vidare till steg två, nämligen själva

bygget. 
Utbyggnaden
Målet med utbyggnaden är:
• Att skapa en sammanhängande museibana mellan Dalhem och Roma genom att
återuppbygga järnvägen på denna sträcka.
Syftet med detta är att:
• Skapa en komplett museal järnvägsmiljö.
• Genom utbyggnaden öka attraktionskraften hos ett redan inarbetat turistmål som
Gotlands Hesselby Jernväg i Dalhem.
• Knyta ihop järnvägsmuseet i Dalhem med verksamheten i Roma Kungsgård och andra
projekt i trakten av Dalhem, Halla och Roma. Exempel på möjliga samarbetspartners
är:
- Teatern i Roma Klosterruin
- Stall Dalhem
- Roma Kungsgård
- Hembygdsföreningarna i berörda socknar.
- Eventuella nya verksamheter inom turistnäringen.
• Samordna verksamheten vid järnvägsmuseet med verksamheter och evenemang vid
ovanstående. Järnvägen fungerar som en länk mellan olika besöksmål och ger
synergieffekter i form av ökade besökssiffror till dessa.
• Genom bygget av järnvägen dra fler turister till området som helhet och därigenom
stärka andra besöksmål som inte ligger i direkt anslutning till järnvägens sträckning.
• Med hjälp av järnvägen ge turistnäringen på mellersta Gotland ett naturligt nav vilket
kan ge arbetstillfällen och andra utvecklingsmöjligheter i området.
www.gotlandstaget.se, www.leadergotland.org
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Varplöse Vattenpark

• BMP – Bada Mitt påProjektägare Intresseföreningen för Varplöse Vattenpark
• Sedan länge har det funnits önskemål om att utnyttja sjöarna vid f.d. Sockerbruket i Roma för bad 

och rekreation. Sjöarna har tidigare använts som kylvattendammar till den numera nedlagda
sockerproduktionen. Sommaren 2006 bildades en intresseförening som består av de nya
fastighetsägarna Klosterfastigheter, Romaföretagarna, Wisby Simsällskap, Brukshotellet och Roma 
IF. Föreningen har beviljats stöd för en första utbyggnad av Leader+ Gotland. Företag och
organisationer bidrar med ideella arbetsinsatser.

• Projektets mål är att bygga en rekreationsanläggning med utomhusbad och möjligheter till olika
aktiviteter. På sikt skall anläggningen kunna nyttjas under stora delar av året och kunna erbjuda olika
sport och kulturaktiviteter. Sommaren 2008 är den första etappen färdig att tas i bruk. I den första
sjön erbjuder vi bad och rekreation vid sandstrand. Det finns också stora gräsytor för lek och
rekreation samt en enklare kiosk. I den mindre sjön byggs en 50 x 25 meters bassäng för
tävlingssimning, simskola och annan säkerhetsutbildning. Bassängen invigs under sommaren 2008 
av de gotländska simmarna.

• I kommande etapper planerar vi för utbyggnad av bland annat servicebyggnad för att kunna erbjuda
flera säsonger. Flytande scen, hopptorn och olika vattenfarkoster finns också med i planerna.

• Övergripande syfte Skapa en helhet för rekreation och fysisk aktivitet. 

• Mätbara mål Anlägga tränings- och tävlingsbanor för simsport och separat ”sjö” för vattensporter
och event. Skapa tre ungdomsföretag och 6 nya arbetstillfällen. 

• Målgrupp Boende och besökande på Gotland, aktiva vattensportutövare både träning och tävling
samt konferens- och intressegrupper för annor-lunda upplevelser och aktiviteter.

www.vattenparken.com, www.leadergotland.org
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Levide – årets socken

Projektnamn LevideProjektägare Levide bygdegårdsförening
Projektbeskrivning Levide bygdegård som ligger i anslutning till idrottsplatsen byggdes

om för några år sedan med kök och matsal. Det finns även nya omklädningsrum, 
duschar, bastu och stora gräsytor. Gräsytorna och byggnaderna ligger väl samlade
och förväntas genom samverkan med Levide IF kunna utnyttjas betydligt mer. För
att detta ska lyckas krävs förläggningsmöjligheter. Fem fristående stugor skall
uppföras under projekttiden. Projektledaren ska leda planeringen, projekteringen
och uppförandet av stugorna. Projektet ska mot slutet av projekttiden informera
främst idrottsföreningar om möjligheterna med stugorna. Koncept vad det gäller
prissättning och servicegrad ska utarbetas i projektet för att möjliggöra uthyrning av
stugorna till både förbipasserande turister och lokalbefolkning. Endast kostnader för
skapandet av dessa bäddar och kostnader för att sälja in anläggningen ingår i 
projektet. Endast bädduthyrningen i de nya stugorna intäktsfinansierar projektet.

Övergripande syfte Syftet är att föreningarna och småföretagen i bygden gemensamt
ska projektera och bygga för att sedan kunna utveckla produkten
idrottslägerverksamhet och under högsommaren även kunna erbjuda uthyrning och
service/arrangemang till turister.

Mätbara mål Målet är att uppföra fem fristående stugor. Bygdegården och idrottsplatsen
i kombination ska sedan bli en attraktiv och välbesökt anläggning som genererar
försörjningsmöjligheter för bygdens befolkning och utbyten mellan människorna i 
bygden och de gästande lagen.  

Målgrupp Målgrupp är de engagerade i bygdens lokala föreningar som ska samlas och
färdigställa dessa stugor. På sikt är det i första hand idrottsföreningar i 
Stockholmsområdet, turister och övriga privatpersoner som projektet vänder sig till. 

www.levide.nu, www.leadergotland.org



Mindre projekt

www.vag21.d.se
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Saxemara båtvarv

Tips om fler leaderprojekt finner Du 
på www.landsbygdsnatverket.se

www.leaderblekinge.se

Samt på www.leaderplus.se under

Leader I Sverige / Svenska
Leaderområden


