Skatepark i Visby hamn lockar turister
Varför har Gotland ingen riktig betongpark för skateboard, medan nästan alla andra
landskap i Sverige har flera stycken? Varför skrotades alla planerna på en skatepark
på A7? Det fanns ju planer på att bygga en skatepark i betong på A7, ett område
med bland annat skolor, lägenhetshus och hotell. De planerna gick tyvärr ej i lås och
idag står vi utan en fin betongpark för Gotlands alla skateare.
Jag tycker att en skatepark i Visby hamn skulle ligga mer centralt än om den låg på
A7. En skatepark nära hamnterminalen dit många av öns bussar går.
Skateboardparken skulle inte bara locka skateare från Gotland, utan även skateare
från resten av Sverige och kanske till och med världen hit till vår lilla ö för att just få
skateboard. Den skulle också göra hamnens gråa och trista miljö till en mer färgglad
plats där folk kommer att samlas för att åka skateboard, umgås och fika.
Redan 2017 hade Region Gotland lagt in 3,7 miljoner sin budget för att bygga en
skatepark i Visby. Dessa planer skrotades sedan efter att Tekniska Nämnden dragit
in det årliga driftstödet. Enligt Eva Nypelius, som är regionstyrelsens ordförande,
skulle regionens totala ekonomi inte heller fungera om skateparken skulle byggas.
För många skateare kom beskedet att lägga ner skateparksplanerna som en chock.
En namninsamling har pågått på både sociala medier och på hela öns skolor.
Engagemanget är stort bland de gotländska ungdomarna och Gotlands
skateboardförening fick in över 500 namn på bara några få dagar. Listan skickades
till Region Gotland och den Lokala Skateboardföreningen menar att Regionen tjänar
mer på att bygga parken än att inte bygga den. Det blir en samlingspunkt för öns alla
ungdomar där alla kan vara, inte bara för att åka skateboard utan också för att träffa
gamla och nya kompisar. Gotlands Skateboardförening kommer inte att sluta kämpa
för att Gotland ska få en riktig betongpark. Det behövs en!
På sommaren, för kanske sex, sju år sedan byggde några skateboardåkare en
betongbowl ute på piren i hamnen. Efter endast några månader skulle
hamnarbetarna göra hamnbassängen djupare för att större båtar skulle kunna lägga
till. Då fyllde de igen skatebowlen med bland annat stenar, cyklar och andra saker
som tagits upp ur hamnbassängen. Att gräva fram den gamla skatebowlen skulle
göra att fler åkare kommer till ön för att åka i den eftersom den blev känd inom
skatekulturen, men det skulle behövas många maskiner och mycket pengar. Om
man skulle gräva fram bowlen nu kan man sedan kunna bygga ut i framtiden, vilket
skulle kunna göra att fler åkare kan åka samtidigt. En större park syns också mer och
får på så vis mer uppmärksamhet i media.
Om skateparken ligger i hamnen kan man bada vid Kallis där det även finns en
bastu.
En skatepark på Fårö skulle också kunna locka många surfare till ön eftersom
skateboard och surfing hör ihop. Skateboarden uppfanns på 50-talet i Kalifornien av
surfare för att träna när det inte fanns några vågor eller när det var för kallt i vattnet.
Att bygga en liten park på Sudersand skulle också gynna campingen med extra
turister och alla andra restauranger i området.
Jag tycker att Region Gotland borde bygga en skatepark i Visby hamn. Inte bara för

att öns skateare ska åka utan också för att det kommer att gynna ön. Gotland är en ö
med väldigt många turister och är en av de få kommuner i Sverige som inte har en
riktig betongpark för skateboard. I hamnen skulle den också ligga mer centralt med
hamnterminalens busshållplats i närheten. Hur mycket kan en skatepark egentligen
kosta? Inte så mycket att Region Gotland inte har råd med det i alla fall.
Så kom igen, bygg en skatepark för Gotlands skateare!
Eskil

