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10:e hyresgästen och nyinflyttad till Gotland!
Lars Nordberg är ny som hyresgäst hos Slite Utveckling och nyinflyttad till Gotland. Berömd
blev han direkt tack vare publikens pris på Vårsalongen i Lärbro.
Lars har drivit egen annonsbyrå i 15 år och arbetat omväxlande som copy writer, Art Director,
illustratör och projektansvarig på etablerade reklambyråer i Malmö, se www.ateljenordberg.se.
"Jag har bott 40 år i Skåne. Med viss bävan har jag vid årsskiftet bosatt mig på Gotland, nära Slite, på
heltid. Hittills har allt gått över förväntan. Gotland är lite enklare att leva i (eller på); vänliga människor, inga
bilköer, stort svängrum, underbar natur och inga slagsmål om kantareller, salmbär eller kajpar.
Som pensionär har jag ganska ont om fritid, men jag försöker använda den klokt,
till exempel med att måla. Sedan en tid målar jag dessa fantasidjur, ofta hopsydda som
ett lapptäcke. Dom har inga förebilder i verkligheten, utan finns bara i fantasin.
Jag ställde ut några av dem på Vårsalongen i Lärbro och belönades med publikens pris.
Jag kände mig med ens lite extra välkommen till Gotland!
Jag har nu hyrt mig ett litet rum med härlig havsutsikt här i Slite Utvecklings fina hus.
Vad jag ska göra här vet jag ännu inte riktigt, kanske bara titta ut över havet?
Kanske också försöka knyta lite kontakter; jag är ju fortfarande främling på ön.
Kanske får jag också någon användning för mina yrkeskunskaper, trots att jag är pensionerad.
Jag har drivit egen annonsbyrå i 15 år och också arbetat omväxlande som copywriter,
Art Director, illustratör och projektansvarig på riktigt fina Malmöbyråer, med kunder som Gardena, Nordsjö
färg, Elmo Leather, Nescafe, CTC, Kiviks Musteri, Nationalencyklopedin, Gullfiber, Hultfredshus, Felix,
Specialtidningsförlaget och Sydsvenska Dagbladet (mot annonsörer) för att nämna några utan gradering
eller ens ordning."

Slite Utveckling välkomnar alla som vill driva verksamhet i lokalen. Utvecklingsbolaget är mån om
att finna en blandning av företagare som gör platsen dynamisk och att huset flödar av kreativitet.
Genom köp av 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 och de som avgör var bolaget ska engagera sig i för att
främja Gotland. Designstudion GRASP studio tog initiativ till inköp av GEABs fastighet för att som
hyresgäst skapa mötesplats med kurser.
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