GEABs huvudkontor blir Slite utveckling och Råvara Östersjön

Slite utveckling köper GEABs huvudkontor i Slite för att medverka till utvecklingen av näringslivet på norra Gotland. Som
förebilder är de andra tre utvecklingsbolagen på Gotland; Heligholm AB med prästgården i Vamblingbo samt Nygarn och
Virudden. Tisdag 5 april signerade ledningen för GEAB köpekontrakt med utvecklingsbolaget under bildande.
-

Mitt i en pulserande industri med utsikt över havet. Det är här energin, finns i dubbel bemärkelse, säger Stina
Lindholm som tog initiativet till ett råvarucentrum.
Designstudion GRASP RAW tog initiativ till inköp av GEABs fastighet för att kunna skapa mötesplats Råvara Östersjön.
Fastigheten skapade en möjlighet. Men för att förverkliga en idé med koppling till basindustrin, baskompetens och
basråvarorna fick företagsgruppen rådet att skapa en förankring på norra Gotland. Efter ett inledande möte i januari
fortsatte en mindre grupp att räkna på fastigheten och analysera möjligheterna att få ekonomi på en mötesplats för
företagare.
Till fastigheten på Storgatan 95 i Slite är alla välkomna som vill driva verksamhet. Utvecklingsbolaget är mån om att finna
en blandning av företagare som gör att platsen blir dynamisk och huset flödar av kreativitet. Aktier kommer inom kort att
finnas till försäljning. Genom att köpa aktier blir såväl privatpersoner som företagare aktiva i utvecklingen av norra
Gotland. Slite utveckling delar inte ut någon vinst som ett traditionellt aktiebolag. Aktieägarna blir de som påverkar
innehållet i fastigheten.
-

Som företagare i Slite tycker jag det är positivt om vi kan skapa arbetsplatser och inpendling till orten och utöka
attraktionen i Slite samhälle i samarbete med industrin. Slite har all service - sportanläggning, industri, skärgård och är en semesterort som kommer att växa. Slite utveckling kommer att bli en tillgång för samhället, säger
Jimmy Hamstedt, ICA Nära Slite och representant för Slite Intresse & Företagarförening

Slite utveckling AB är under bildande och styrelsen består idag av:
- Bo Collin, Cementa
- Jimmy Hamstedt, ICA Nära Slite och representant för Slite Intresse & Företagarförening
- Mats Hedström, företagare och regionpolitiker
- Stina Lindholm, Skulpturfabriken och GRASP RAW
- Mait Juhlin, GRASP RAW
- Fredrik Malmqvist, GRAIP Idrottscenter AB
- Berndt Pettersson, Slite Taxi och representant för UNG, utveckling norra Gotland
Bolaget har för avsikt att hyra eller förvärva fast egendom i Slite, region Gotland för att hyra ut till eller på egen hand
bedriva sådana verksamheter som är förenliga med näringslivet på Gotland.
Stina Lindholm på Skulpturfabriken har genomfört ett par förstudier i samarbete med bland annat Högskolan på Gotland
för att undersöka möjligheter att kunna skapa design- och resurscentrum. GRASP RAW arbetar med affärsforumet Raw
Ideas som handlar om råvaruproduktion i Östersjöregionen kopplat till designprocessen och hållbar utveckling. Med den
samlade kompetens som finns på Gotland är det möjligt att skapa ett råvarucenter för att visa kalk, betong, ull, trä och
andra råvaror för arkitekter, utvecklare, byggindustrin, skolungdomar, forskare i Östersjöregionen.
Slite utveckling AB under bildande www.sliteutveckling.se
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