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Så började det ….

 Hoburgs Näringslivs Intresseförening, HNI är den 
drivande kraften på Storsudret

 Bjöd år 2000 in sommargotlänningar till gemensamt 
utvecklingsarbete

 Heligholm Utveckling AB, ett not-for-profitbolag, 
bildades 2002, har i dag 399 delägare

 Köpte 2003 Vamlinbo prästgård där Museum Lars 
Jonsson (2004), naturum Gotland (2005) och Forum 
Östersjön (2009) har etablerats 
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trädgårdar

Vamlingbo prästgård
- mer än 25.000 besökare varje 

sommar 



Heligholm gick in som partner när 
Björklunda gjorde nystart 2005



Gotlandsboken AB startade 2006 



Forum Östersjön startade 2009
- folkbildning och miljöinsatser 



Rädda Burgsviken 2012-2020 

Ett projekt för ”blå tillväxt, både miljö och näringsliv. Syftet är att återställa 
viken med bad och fiske och göra området attraktivt för boende och besökare

Förstudie 2012-2013, pilotprojekt 2014-2015, fullskaligt genomförande 
2016-2010 – kostar 10-15 miljoner, ger tio gånger tillbaka



Gotland, Åland och Ösel 2015
– Burgsviken, Lumparn på Åland  och Kuressaare Viken på 

Ösel  

Lumparn

Kuressaare Viken 

Burgsviken



Fide eco village Burgsvik harbour

Burgsvik Marine Centre

Burgsviken Utveckling AB
- för Burgsviks hamn 



 Heligholm, 

 Nygarn i Östergarn, 

 Virudden i När,  

 Slite Utveckling, 

 Ar Utveckling, 

 Fårö (Bergmancentret), 

 Hemse, 

 Lärbro

 Burgsviken

- med efterföljare i Småland, Snickerboa AB som ska 
etablera Barnfilmbyn i Mariannelund

Gotländska utvecklingsbolag
i samverkan, nu nio



Storsudret i mobilen 2016
- ”det digitala lokalsamhället”

Vinnovaprojekt som utvecklas och testas i Hammarby Sjöstad, 
Norra Djurgårdsstaden, Linköping och på Storsudret 



Körsbärsgården i Sundre
- Marita och Jon Johnsson



Grå Gåsen – så mycket bättre
Maria och Håkan Ahlsten 



Summering av 15 år 
med HNI och Heligholm

 1. Storsudret med fem socknar är starkare än fem socknar i konkurrens 
om utvecklingsresurser 

 2. Utvecklingsbolag med en egen kapitalbas är starkare kraft än projekt 
som är helt beroende av bidrag 

 3. Långsiktigt tänkande är en styrka - HNI tog första initiativet för 15 
år sedan, nu är allt så mycket bättre 

 4. Gotland har mycket utvecklingskompetens - det gäller att identifiera 
och organisera den runt nya projekt 

 5. Östersjön är en av Gotlands stora utvecklingsmöjligheter - för 
besöksnäring, miljöteknikföretag, matproduktion.


