Destination Stavgard: ett nytt besöksmål
Den ideella föreningen Stavgard bildades 1976 efter att en skolklass hittat en silverskatt intill
Bandlundviken på sydöstra Gotland. Föreningen har i området uppfört en gårdsmiljö med
rekonstruerade hus från järnåldern och i mer än 40 år bedrivit lägerskoleverksamhet för
skolbarn på mellanstadiet. Lägerskoleverksamheten bedrevs fram till 2012, med stöd av
Region Gotland, då stödet helt togs bort. All verksamhet lades då ned, men togs upp igen
2014 av en ny styrelse och nya ideella krafter som vill fortsätta denna fantastiskt fina och
omtyckta verksamhet. I nuläget har vi svårigheter att finansiera skolverksamheten och är helt
beroende av att söka bidrag från privata fonder/stiftelser och omfattande ideella insatser.
Föreningen satsar nu på att utveckla Stavgard till ett besöksmål, för att på detta sätt få
kärnverksamheten självbärande dvs. att skolklasser och underhållet av gården ges en mer
långsiktig och stabil ekonomi.
Som besöksmål heter området ”Vikingagården Stavgard”.

Vad vill föreningen Stavgard göra?
Vi har kontaktat Leader Gute och fått beviljat medel till denna förstudie för kunna utveckla
vår verksamhet. Vårt första steg är att undersöka i vilken utsträckning det finns intresse till
samverkan, bland de aktörer vi valt ut, som vi tror kan ha nytta av föreningens verksamhet
och projektidé. Vi tänker då i första hand på lokala aktörer i vårt närområde, muséer, turisteventföretag, kursanordnare, mfl. på Gotland och på vilket sätt en samverkan skulle vara
lämpligt för båda parter.

Vår projektidé: Att utveckla Vikingagården Stavgard till ett attraktivt besöksmål.
Bandlunde i Burs och Änggårde i Rone har relativt nyligen klassats som riksintresse på
Gotland. Båda områdena speglar Gotlands kultur- och förhistoria från bronsålder till nutid. Vi
vill tillgängliggöra denna unika natur och kulturmiljö på sydöstra Gotland. Vi erbjuder redan
en annorlunda upplevelsemiljö för besökare med vår Vikingagård och vill med våra aktiviteter
och utvecklingspotential bidra till att stimulera till besök och turism i området i samverkan
med lokala och regionala aktörer.
Föreningen Stavgard har sedan en lång tid tillbaka skapat en förhistorisk gårdsmiljö, för barn
på lägerskola, mitt i en fornlämningsrik kulturmiljö och naturskönt område. Föreningens
styrelse arbetar målmedvetet för att göra gården mer tillgänglig för allmänheten med
guidning, kursverksamhet, uthyrning och vi har gjort en ny vandringsled i området. Vi kan
konstatera att det finns en ökad efterfrågan på vad vår verksamhet erbjuder besökare.

För att kunna ta emot fler besökare behöver vi bygga en entré/ butik och kontorsbyggnad
kombinerat med studie/föreläsningssal. Vi vill kunna presentera lokal/ regional information
året runt, på plats på Stavgard. Information ska vara tillgänglig via mobil, hemsida och sociala
medier. Vi vill också utöka husbeståndet med nya rekonstruktioner och göra en ny plan över
hur området ska disponeras. Vi har som mål att både ha en Vikingatida och en Medeltida
gårdsmiljö.
Leader Gute projektets förstudie, syftar till att undersöka vilka samarbetsformer som kan
tänkas vara utvecklande och ömsesidiga och framförallt vilka som vill samverka med
föreningen. Vi söker kvalitativa samarbeten som gynnar respektive intressent. Vi vill etablera
informationsutbyte via broschyrer, länkar, utbyta tjänster mm. och välkomnar djupare
samarbeten som kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi vänder oss publikt till en bredare allmänhet, både barn och vuxna oavsett köns-, religionseller etnisk tillhörighet.
Vi vill utveckla Stavgard kontrollerat och anpassat till vad föreningens medlemmar mäktar
med och området är lämpat till.
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