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Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 5/3 2014 

Britt-Marie Östman hälsade alla varmt välkomna till kvällens möte nummer två! Det första 

mötet rörde det konstituerande årsmötet för att bilda Vision Bergkvara ideella förening. Det 

konstituerande årsmötet har ett eget protokoll, som kommer läggas ut på hemsidan när det 

är justerat. 

Stormötet bestod av en rad statusrapporteringar.  

Status - Ängaskär:  

 Visst återställningsarbete kvarstår i strandkanten av Ängaskär, exempelvis lägga tunt 
lager av matjord för att kunna så in med gräsfrö. Planeras att göras i mars.  

 Vasshögarna ska tas bort.  

 El kommer förberedas till Krutholmen, för ev. kommande belysning.  

 Kruthuset på Krutholmen: Önskan finns att fixa taket och dörr. Leif Lindberg undersöker 
vilken sorts tak som en gång varit där, troligvis enkupat tegel. Byggnaden troligtvis från 
1800-talet. Pengar ska sökas för renovering av Kruthuset.  
 
 

Status - Sjöslätten med strandpromenad, utegym och naturlekplats 

 Efter länsstyrelsens ”nej” (EU pengarna tog slut) har VB sökt pengar för detta projekt hos 
arvsfonden. Ansökan skickades in i december. Handläggningstiden är 5-7 månader.  

 Markägartillstånd kvarstår att få från fam. Bertil Aspenäs vad det gäller naturlekplats i 
Bokskogen. VB arbetar med att få till detta, alla kommunala tillstånd är klara.  
 
 

Status – ”fiskfabrik” (gäddvåtmark) 

 Ordet ”fiskfabrik” har ersatts av ”gäddvåtmark”. Alla tyckte detta var ett mycket mer 
talande och begripligt ord. 

 Småland Leader Sydost har beviljat 165 000 kr till detta projekt!  

 Länsstyrelsen har gett ett positivt besked! De var dessutom med och stakade ut området 
för gäddvåtmarken (i delar av Alhagen) ihop med VB den 5/3 på em.  

 Några formella saker att klara av innan det är dags att bygga vallarna runt 
gäddvåtmarken. Tillstånd att lyfta in gäddor (fiskeridirekören) och byggnadslovs av 
Torsås kommun. Rune Fransén arbetar rask med att få alla dessa tillstånd på plats.  
Tack Rune!  

 Söderåkra schakt och transport kommer utföra arbetet med att göra vallarna.  

 Under första året kommer vallarna vara instängslade, så inte de betande djuren trampar 
upp vallarna.  

 På grund av den tidiga våren, varmt vatten och soligt, måste vallarna runt 
gäddvåtmarken vara klara inom 3-4 veckor. Ca 10 hanar och 10 honor ska därefter fångas 
in och placeras i våtmarken.  
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 I gäddvåtmarken kommer det pumpas in vatten, för att säkerställa vattennivån. 
Från yngel till färdigmycket liten gädda (som inte äts upp av spiggen) tar det ca 2 
månader.  

 
Om du vill veta mer om gäddvåtmark, en film från sportfiskarna:  
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/TV/tabid/673/Default.aspx 
 
 
Status – Hamntorget (”Hamnparken”)  

 Området innefattar Norra kajen samt området bakom Lindbergs Bygg och Färg.  

 Arbetsgruppen för detta område delade ut ett förslag på hur det skulle kunna se ut.  

 Viktigt är att kunna välkomna större gästbåtar till kajkanten, som en förlängning av 
gästhamnen.  

 Nu går detta förslag på remiss till föreningarna, återkoppling till höstmötet.  

 Dock ansåg stormötet att vissa aktiviteter bör kunna genomföras till denna säsong. Det 
gäller blomsterarrangemang samt anvisningsskyltar till husbilarna, så de inte står längs 
kajkanten. VB tar med frågan till ett möte med kommunen.  
 
 

Status – Dalskärplayan (Dalskärsbadet) 

 Även här har arbetsgruppen arbetat förslag på åtgärder för att höja attraktiviteten på 
området. Eleverna i Bergkvara skola, åk 3-6 har kommit med fantastiskt många härliga 
idéer på vad som kan göras!  

 Idéförslaget (PP presentationen) bifogas minnesanteckningarna. Här gäller det också att 
reflektera över och prioritera de förslag som kommit fram.  

 Vilken typ av sand som passar på stranden och i vattnet hade Rune och Leif mycket 
kunskap om. Här finns expertkunskap att inhämta.  

 VB kommer möta kommunen för att diskutera möjliga åtgärder inför kommande säsong: 
* Rensa och hålla ordning på det som redan finns. 
* Cykelställ 
* Bord 
* Sommarjobbare som håller rent på badområdet, gärna simkunnig. 
* Flytbrygga/Vattenstudsmatta 
 
 

Status – Projekt Service skapar tillväxt 

 Projektidéen är från organisationen ”Hela Sverige ska leva” med stöd för från 
regionförbundet. Varje kommun i Kalmar län har fått utse en potentiell ort med 
tillväxtmöjligheter. I Torsås kommun är Bergkvara den utvalda orten.  

 Utgångspunkten för serviceprojektet är att förstärka de kvaliteter som finns på orten 
(Gökalund i Bergkvara) och utveckla det serviceutbud som erbjuds. Förstuide är 
genomförd – med åsikter från invånare, föreningar och företag från Bergkvara - och 
håller på att sammanställas. Denna ska presenteras för kommunledningen inom snar 
framtid. Därefter ska man ta ställning till hur man går vidare med att utveckla korsningen 
i Gökalund.  

 

 

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/TV/tabid/673/Default.aspx
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Status – muddring, vågbrytare och servicehus i gästhamnen  

 I höstas tog båtklubben upp denna fråga.  

 Muddring (ev. ”bottensugning”) och vågbrytare är prioriterat och ska genomföras av 
kommunen. Riktigt när fick vi inte svar på. Kenneth Lundin kollar med kommunen när 
dessa är planerade.  

 Servicehuset har inte båtklubben arbetat vidare med, en kommunal angelägenhet. 
 

Övriga frågor 

 Besökare ska kunna komma till Skytteholmen på säkert sätt. Bron är i stort behov av att 
bytas, även ”sittbryggan” mot Ängaskär.  

 Fastigheternas nuvarande och kommande underhållsbehov diskuterades. 

 PO Norén fick i uppgift att sammankalla BAIF, båtklubben och kommunen för att skapa 
en nulägesrapport och diskutera Skytteholmens framtida möjligheter. Leif Lindberg vill 
vara med på detta möte, kan Skytteholmens historia.  

 Vision Bergkvaras engagemang kommer den dag Skytteholmen är öppen för 
allmänheten.  
 
 

Tack för ert engagemang och ett trevligt möte!  
 
 
Vid pennan 
/frida portin  
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Närvarande personer på kvällens stormöte:  

Namn  Förening/Företag 

Britt-Marie Östman  Bergkvara Hembygdsgille 

Frida Portin   Bergkvara Samhällsförening / Garpens Vänner 

P-O Norén  Bergkvara Samhällsförening 

Ella-Britt Andersson   SPF Söderåkra-Bergkvara  

Kenneth Lundin  Bergkvara Båtklubb  

Rune Fransén  Sakkunnig – gäddvåtmark   

Magnus Lönn  Södra Möre konstförening  

Bengt Åstedt Bergkvara Scoutkår / Garpens Vänner 

Leif Lindberg Sakkunnig – gäddvåtmark / fiske  

Ove Karlsson Dalskärs camping  

Therese Karlsson  Dalskärs camping  

Thomas Axelsson   Bergkvara Hembygdsgille / Garpens Vänner 

Sören Bondesson  BAIF / Bildningsnämnden (Torsås kommun)  

Marie Johansson  Bergkvara Scoutkår / Bergkvara skola  

 
 


