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Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 7/3 2013 

Tack alla för ert härliga engagemang denna kväll. Vilken energi och kraft det finns att driva Vision 

Bergkvara vidare!   

Britt-Marie Östman hälsade inledningsvis alla varmt välkomna till kvällens möte. Med hjälp av 

Vision Bergkvara tavlan fick vi en genomgång av visionens ursprungliga idéer och tankar. Därefter 

en genomgång av status på etapp I:  

 

Vision Bergkvara - Etapp I:   

Stenskär – ön (mitt emot båtklubbens lokaler) är röjd från sly och ris. Ett grillhus håller på att 
byggas med sponsring från bl.a. Lions klubb i Torsås. Roland Palmér kommer att göra själva grillen 
till huset. Bänkar och räcken till grillhuset står färdiga i PO:s snickarbod och väntar på varmare 
väder. Hjälp efterlyses för att sprida matgjord och så in special gräs på ön. Invigning försommar 
2013, kanske på nationaldagen.  
  
Ängaskär/Hossan – vassen är för andra året slagen, delar av havsviken Ängaskär är muddrad, 
massorna ligger på avrinning. Återställningsarbete kvarstår på Sjöslätten, görs våren 2013 så fort 
väder och vind tillåter. Linneuniversitet är involverade för att titta på fiskereproduktions-
möjligheterna, främst gäddor i Ängaskär som är grundare och abborre i Hossan som är djupare. 
Spännande att Linneuniversitetet ser möjligheter att forska inom det miljöarbete som är påbörjat. 
Från Vision Bergkvara arbetar fiskeexpertgruppen med Hans Brolin i spetsen. Vi hoppas på ett 
fortsatt långt samarbete.   
Ängaskar kommer stängas av med nät nu efter islossningen för att ge gäddan möjlighet att ostört 
lägga rom. Det är spiggen som ska hållas borta med nät. Båtägare med bryggplatser i Ängaskär 
kommer under lekperioden bli ombedda att ha sina båtar på land eller på annan anvisad plats.  
 
Sjöslätten och dess handikappvänliga strandpromenad – ansökan skickades till Länsstyrelsen 
förra året av Vision Bergkvara. Eftersom kommunen äger den mark där strandpromenaden ska 
anläggas tog kommunen över ansökan i höstas. Vi har efter samtal med Länsstyrelsen fått veta att 
det nu i början på mars är EN ansökan före oss… 
När (om) vi fått en godkännande av Länsstyrelsen kommer ett intensivt samarbete starta med 
kommunen. Arbetsgrupper kommer exempelvis behövas för att ta fram förslag på utegym (t.ex. 
BAIF, Frsikis & Svettis, DHR mm) och naturlekplats (t.ex. förskolan, skolan, DHR mm).  
Vi återkommer så snart vi fått ett svar från Länsstyrelsen.  
 

Som vi alla vet finns det under år 2013 ett antal kvarstående aktivitet från etapp I.   
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Nu var det dags för fika och livfulla och engagerande grupparbeten. De tre grupperna prioriterade 

möjliga aktiviteter för etapp II (år 2014-2015). Därefter redovisning av gruppernas prioriteringar 

och fokusområden.  

Grupp I 

 Högre broar (inloppet till Hossan och bron på campingområdet) och bättre 

vattengenomströmning till havsvikarna. (Hasse B)  

 Sjöbodar (Charlotte / Anders G) 

 Muddra gästhamnen, pir (Björn K) 

 Utveckla Dalskärs badet till en (barnvänlig) playa från inloppet till Hossan och förbi hopptornet. 

(Anders G) 

 

Grupp II 

 Fortsatt samarbete med Linnéuniversitet och fokus på fiskereproduktion (”fiskefabrik”) i 

havsvikarna Ängaskär och Hossan.   

 Gästhamnens betydelse i området (muddring av gästhamn, servicehus, och vågbrytare). 

Egentligen kommunala aktiviteter, men vi kan ju samarbeta! 

 Informationsskyltar på flera språk; info om strandpromenaden, info om fisk och fågelarter i 

området. 

 Bättre barn bad, vilken sida av Dalskärsområdet?  

 Sjöbodar (enhetliga), fler vid båtklubbens lokaler, men även bakom Lindbergs Bygg & Färg.   

 Röja så man ser Skytteholmen, räta upp den sneda ”sitt bryggan”  

 

Grupp III 

 Se till att etapp I verkligen slutförs.  

 Sjöbodar  

 Omklädningsrum vid Dalskärsbadet.  

 Ej bred brygga över från gästhamnen till Stenskärsområdet. Hellre en stor brygga för relax och 

fik i gästhamnsviken.  
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Vi får tacka för era förslag, där vi faktiskt hade mycket lite diskussioner om pengar. Vi såg mest 

möjligheter!  Vi avslutade kvällen med att vi skulle börja fundera på hur vi ska bygga ett 

konserthus/kulturcentrum/kusthus i hamnområdet…… 

Nu i vår kommer Britt-Marie, P-O och Frida arbeta fram ett förslag på hur dessa (vissa av dem i alla 

fall) aktiviteter ska grupperas för att vara möjliga att genomföra i en kommande etapp. 

Arbetsgrupper behöver bildas för att arbeta med de olika aktiviteterna.   

Exempel på arbetsgrupper kan vara; Dalskärs nya barnvänliga playa, sjöbodar, informationsskyltar 

och gästhamnsgruppen. Den senare skulle kunna arbeta tillsammans med kommunen för att hitta 

finansieringsmöjligheter.  

 

Vi tackar för en trevlig kväll och hoppas på att ni sprider informationen i era föreningar! 

Vid pennan:  
/frida portin  
 
 
 
Kontaktinformation:  
Britt-Marie Östman (Bergkvara Hembygdsgille), bmo@torsas.mail.telia.com, 0486-20682, 0702179347  
P-O Norén (Bergkvara Samhällsförening),  po.noren@live.se, 070-5312735  
Frida Portin (Garpens  Vänner/Bergkvara Samhällsförening), frida@combitadata.se, 070-373 0880 

mailto:bmo@torsas.mail.telia.com
mailto:po.noren@live.se
mailto:frida@combitadata.se
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Närvarande personer på kvällens möte:  

Förening / Företag  Namn  

Bergkvara hembygdsgille B-M Östman  

Christer Harryson 

Bergkvara Samhällsförening  PO Norén  

Frida Portin  

Garpens Vänner Anders Mårtensson   

Frida Portin  

Bergkvara Båtklubb Björn Karlsson 

Bertil Dietmann  

Bergkvara AIF Per Pettersson Löfquist 

Sören Bondesson 

Bergkvara Scoutkår Bengt Åstedt (sjuk) 

Torsås Kustmiljögrupp Karl-Gustav Eklund 

Kulturmagasinet Anders Gyllerfelt   

Svenska Kyrkan & Fiske Hans Brolin  

Johan Petersson 

Södra Möre konstförening  Anders Gyllerfelt   

Friskis & Svettis   Anita Svensson 

Södra Möre DHR  Ann-Charlotte Oscarsson 

Lars Oscarsson 

SPF Söderåkra-Bergkvara  Ella-Britt Andersson 

Dalskärs camping  Ove och Therese Karlsson 

 


