Slite Utveckling AB utvecklar norra Gotland !
Slite Utveckling AB har den 31 januari 2012 köpt GEABs tidigare huvudkontor i Slite på
Storgatan 95. Utvecklingsbolaget bildades i juni 2011 för att kunna förvärva fastigheten och
arbeta med att främja utvecklingen av Gotland. Genom förvärvet av fastigheten vill bolaget
återskapa 60 arbetstillfällen och skapa en kreativ mötesplats. GEAB har genom ett fördelaktigt
pris gett bolaget en bra start. Utvecklingsbolaget är mån om att finna en blandning av företagare
som gör att platsen flödar av kreativitet. De första hyresgästerna skadedjursbekämpningsföretaget Inspectera och designstudion GRASP RAW ger en bild av bredden.
Fastigheten, med utsikt över Östersjön och den gotländska skärgården, och granne med
Europas största cementfabrik samt turbiner och raukar skapar en särpräglad upplevelse. Slite
kommer visa att kreativa näringar, tung industri och turism kan samarbeta.
Fastigheten på 925 kvm i tre plan är möblerad för cirka 40 personer med höj- och sänkbara
skrivbord, bokhylla och stol. Parkeringsplatser under tak och några med tillgång till el. Flexibilitet
och anpassning efter hyresgästernas önskemål är självklart, 50 eller 3 kvadratmeter per dag,
vecka, månad eller år. Även utomhus finns möjligheter till exponeringar. Rauk- eller havsutsikt?
I första hand kommer plan 3 att hyras ut till permanenta hyresgäster. Plan 2 dvs mellanvåningen
är en utmärkt yta för temporära utställningar, mässor o dyl. Det nordligaste rummet, en öppen
yta, på ca 50 kvm fungerar för kurser, visningar m m. 17-20 maj, i samband med Öppna ateljéer,
är här kreatörer välkomna att ställa ut objekt för en mindre avgift. GRASP RAW ställer nu i
ordning bottenvåningen för att skapa mötesplatsen RAW Baltic.
Entréplanet blir också mötesplats för hyresgäster och spontana besökare. Internetkafé för alla
som inte har fiberkabel, för alla som vill se havet när de arbetar eller bara vill dricka en kopp
kaffe. I sommar räknar bolaget med att kunna sälja biljetter till turer med båt i den gotländska
skärgården.
Slite 100% after work
Slite Utveckling AB har tagit initiativ till träff andra torsdagen varje månad. Alla som vill medverka i
agerandet och diskussionen för att påverka Slite med omgivningar är välkomna. Ibland är det en
programpunkt såsom 9 februari kl 17 med InterCom och Finsam eller är det fritt att bara ge goda råd,
förmedla kontakter och ha en trevlig afton.
Samarbete
Varje person i styrelsen för Slite Utveckling har med sina egna krafter och med stort stöd av sina
respektive företag d v s Cementa, ICA Nära, idrottsföreningen GRAIP, GRASP, Slite Taxi och
Skulpturfabriken gjort stora insatser för att möjliggöra köpet. Dessutom lägger alla många ideella
mantimmar för att möjliggöra planer och idéer.
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Vision
2025 kommer Gotland med råvarucentrat att vara den ledande mötesplatsen i Östersjöregionen.
Själva mötesplatsen är en av Gotlands vikigaste attraktioner och har fått flera internationella
erkännanden. Råvarucentret har skapat en modell för hur den särpräglade lokala tunga industrin
kan användas i utveckling av turism. På norra Gotland har kalkbrotten och dess industriminnen
utvecklats med bebyggelse i ny spännande arkitektur och nya upplevelser, såsom
skärgårdsturism.
RAW Baltic
Initiativtagare till Slite Utveckling AB och första hyresgästen är designstudion GRASP RAW. De
formar nu mötesplatsen RAW Baltic med:
• Visning av råvaror såsom kalk, betong, trä och ull
• Materialbibliotek för att visa andra material såsom metaller, plaster
• Verkstad för experiment, utbildning, workshops

• Industrihistorisk utställning

• Rådgivning om t ex tillverkare och användning av material
• Föreläsningar, seminarier, kongresser
• Raw Ideas, 15 oktober 2012
• Studieresor lokalt, nationellt och internationellt

På Gotland finns basråvaror, basindustri och baskompetens som gör det möjligt att skapa ett
råvarucenter för att visa råvaror för arkitekter, utvecklare, byggindustrin, skolungdomar, forskare
från såväl Östersjöregionen som från hela världen.
Styrelsen i Slite Utveckling AB:
Bo Collin, Cementa Heidelberg
Jimmy Hamstedt, ICA Nära Slite och styrelseledamot i Slite Intresse- och företagarförening
Mats Hedström, företagare och ledamot i region Gotland
Berndt Pettersson, Slite Taxi och styrelseledamot i UNG, utveckling norra Gotland
Fredrik Malmqvist, VD GRAIP Idrottscenter AB
Stina Lindholm, Skulpturfabriken och GRASP RAW
Mait Juhlin, VD för Slite Utveckling AB
Kontakter:
Inspectera, Linda Pettersson 0730 804 335
GRASP RAW, RAW Baltic, Stina Lindholm 0498 229 109
Slite Utveckling AB, Mait Juhlin 0703 42 32 13 info@sliteutveckling.se
www.sliteutveckling.se
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