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Aktuellt

Lågprisboende under Almedalsveckan

Almedalsveckan 2012, 1-8 juli
Söndag 1 juli Sverigedemokraterna
Måndag 2 juli Miljöpartiet
Tisdag 3 juli Moderaterna
Onsdag 4 juli Vänsterpartiet
Torsdag 5 juli Folkpartiet
Fredag 6 juli Centerpartiet
Lördag 7 juli Socialdemokraterna
Söndag 8 juli Kristdemokraterna

Flera nya typer av lågprisboende finns nu tillgängliga under
Almedalsveckan 2012.

Bo på vandrarhem. STF Rävhagens vandrarhem i
Visby utökar med ett 80-tal nya bäddar inför sommaren
2012. Under Almedalsveckan öppnar man även upp nya
möjligheten till grupplogi i den intilliggande ishallen.
Dusch/WC, frukost samt cykeluthyrning. Läs mer på
www.resestugan.se

Bo i skolsal. Föreningar kan boka boende för grupper i
Region Gotlands skolor i Visby. Hårt underlag och tillgång till
dusch, kostar 50 kronor per person och natt. Kontakt
bokning@gotland.se

Bo privat. För att möta den stora efterfrågan under
Almedalsveckan har Gotlands Turist- och konferensservice
öppnat upp för privatuthyrare som vill hyra ut för endast en
vecka, vecka 27. Sänglinne och handdukar kan hyras. Sök
på hel vecka, till exempel lördag-lördag. Läs mer på
www.gtsab.se
Bo i idrottens anläggningar. Idrottsföreningar
öppnar sina anläggningar för boende under
Almedalsveckan. Anläggningarna, som har olika typer av
boende, ligger runt om på ön och hyrs ut av respektive
idrottsförening. Läs mer
Kalendariet öppnar för ansökningar 1
mars.

Direktflyg t Malmö-Visby
Gotlandsflyg flyger i sommar direkt
Malmö-Visby. Flera turer per dag
planeras under Almedalsveckan. Läs
mer www.gotlandsflyg.se

Hyr cykel redan nu
Många väljer cykel som transportmedel
under Almedalsveckan. Snabbt smidigt
och enkelt. Efterfrågan på cyklar är stor
just den här veckan så boka i god tid.

Expressen och Aftonbladet på plats
även 2012
Under årets vecka kommer Expressen
att vara placerad på Hamngatan och
Aftonbladet på Tage Ceverins gata på
samma platser som år 2011. SR, SVT
och TV4 har sina platser klara sedan
tidigare.
Byggtider för er som hyr gatumark
Från2012 finns regler för vilka tider man
får bygga och riva sina montrar och
utställningar under veckan. Syftet är att

Kalendariet öppnar för ansökningar 1 mars och är öppet för
ansökningar och ändringar till och med Almedalsveckans
sista dag den 8 juli 2012. Som tidigare år är ansökan
kostnadsfri mars och april månad. Maj månad kostar
ansökan 1 000 kronor per arrangemang och arrangör.
Uunder juni månad kostar ansökan 2000 kronor. Läs mer

minska störningar och billtrafik vid
utställningsplatserna. Läs mer

Hitta lättare med flygfoto

Flygfoto över Visbys centrala delar
finns nu i 3D

Almedalsveckan blir grönare
Under 2011 startade Region Gotland arbetet med att göra
Almedalsveckan grönare. Inför 2012 kommer vi att inspirera
alla arrangörer att jobba mer miljövänligt vid det egna
deltagandet. Almedalsveckans kansli ser nu över vilka
kriterier som ska uppfyllas för att man ska få blir certifierad
som grön Almedalsarrangör.
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