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Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 21/10 2014 

Britt-Marie Östman hälsade alla varmt välkomna till kvällens stormöte. Rapportering från projekt 

och aktiviteter:  

Ängaskär:  
Delar av Ängaskär är muddrat och strandkanterna iordningsställda. Muddermassornas 
omhändertagande och placering är godkänd av länsstyrelse. Projektet är redovisat och godkänt av 
Småland Leader Sydost och Jordbruksverket, pengar utbetalda.  
Vassröjning fortsätter, enligt godkänt femårsavtal. Därefter ska ny ansökan skickas till 
länsstyrelsen. Tyvärr har miljökraven (eller tolkningen av dem?) på vassens omhändertagande 
komplicerats. Kustmiljögruppen arbetar med frågan, då detta berör alla kustmiljögrupper längs 
kommunens kust. Bl.a. kommer vassfrågan upp på Kustmiljögruppens höstträff den 22/11.  
 
Sjöslätten med strandpromenad 
Efter länsstyrelsens ”nej” (EU pengarna tog slut) och Arvsfondens ”nej” håller kommunen på att 
iordningställa ett trafiksäkert promenadstråk på drygt 1,5 km runt Ängskärsviken. Så mycket som 
möjligt av befintliga gångvägar och mindre vägar används.  
 

Stenskär  
Plexiglas sattes i våras in i de trekantiga fönstren för att göra grillen mer vindskyddad. Grillen 
användes flitigt under den härliga sommaren. En grupp (samhällsföreningen och båtklubben) ger 
förslag på samordnade städdagar vår och höst på Stenskär. Översyn behövs enligt ett 
”vaktschema”. Gruppen ger förslag på vårmötet 2015.  
 
Gäddvåtmark 
Efter erforderliga tillstånd anlades i mars/april en gäddvåtmark (gäddfabrik) i Alhagen. Ett utpekat 
område, godkänt av länsstyrelsen, vallades in och fylldes med vatten. Vatten pumpades in i 
våtmarken från Ängaskären. Tjugo han- och hongäddor bars in i dämmet och när de hade lekt 
färdigt plockades de tillbaka till Ängaskären. Ynglen fick i lugn och ro växa till sig till små 
gäddfiskar, innan de, fångades in, räknades (cirka 600 stycken) och släpptes fria ut i Ängaskären.  
Projektet genomfördes med hjälp och stöd av lokal fiskeexpertis, fiskeintresserade ungdomar, 
Linnéuniversitetet och länsstyrelsen. När ynglen var frisläppta våtmarken på vatten så att korna 
kunde beta där igen. Projektet ska slutredovisas senast den 31/12 2014.  
Den fortsatta skötseln av gäddvåtmarken kommer att skötas av en lokal sportfiskeklubb som håller 
på att bildas. Den ska heta Torsåsbygdens sportfiskeklubb.  
 
Norra kajen (”Hamnparken”)  
Området innefattar Norra kajen samt området bakom Lindbergs Bygg och Färg. Blomsterkrukorna 
som kommunen placerade ut blev både lyckat och vackert. Båtar kunde lägga till och lyftas upp 
utan några problem. Husbilarna uppförde sig och stod snyggt och prydligt på Norra kajen.  
Arbetsgruppen tycker inte man behöver rita ut P-rutor för husbilar, då de tycks sköta sig. Förslag 
ska arbetas fram med eventuella trädäck med trevliga bänkar för besökare att sitta vid. Dessa ska 
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vara mobila, om de skulle behöva flyttas. Förslag på sjöbodar bakom Lindbergs Bygg och Färg ska 
tas fram i samråd med grannar i området.  
 
Dalskärplayan (Dalskärsbadet) 
Arbetsgruppen arbetar vidare med sina prioriteringar, som tagits fram i samverkan med Bergkvara 
skola (åk 3-6). Kommunen är uppdaterad på förslagen, fler avstämningar behövs.  
Bl.a. kom följande upp. 

 Vattenstudsmattan blev en supersuccé denna sommar.  

 Bänk och bord ställdes ut, några till behövs.  

 Cykelstället ska omplaceras till nästa sommar.  

 Städning av Dalskärbadet är viktigt alla dagar under högsäsong (från skolavslutning till 
skolstart).  

 Viktigt att badplatsen o tillbehören är tillgängligt för alla, med speciell betoning på personer 
med funktionsnedsättning.  

 Plantering av låga buskar längs badet önskas.  

 Fräschare botten önskas.  

 Längre strandkant. 

 Behov finns av toaletter och omklädningshytter på Dalskärsbadet, så badgästerna tvingas 
korsa den på sommaren mycket trafikerade Dalskärsvägen.  
 

Projekt Service skapar tillväxt (korsningen E22) 
Projektidéen initierades av 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. En förstudie är finansierad, genomförd (i 
våras) och sammanställd av projektanställd på Torsås kommun. Nu efterlyser vi resultatet av 
denna. Kontakt är tagen med kommunen.  
 
Valberedning 
Interimsstyrelsen (Britt-Marie, Frida och PO) och representanter från Dalskärs Sjökrog utgör 

valberedningen. Vid årsmötet våren 2015 ska en komplett styrelse tillsättas.  

Spontanidrott och Kulturanläggning  
Jon Björklund presenterade en spontanidrott- och kulturanläggning. Placeringsförslag för 
spontanidrottsarenan är skolgårdens asfaltsplan och en kulturanläggning (ultra modern 
”bygdegård”) på området bakom gympahallen. Ideskisser delades ut till de olika föreningarna och 
företagen som var representerade på mötet. Uppmuntran till de olika föreningarna att komma 
med feedback och ev. deltagande i en arbetsgrupp. Viktigt är tillgängligheten för alla. Idéskisserna 
kommer finnas tillgängliga digitalt.     
 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

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

Namn  Förening/Företag 

Britt-Marie Östman  Vision Bergkvara /Bergkvara Hembygdsgille 

Frida Portin   Vision Bergkvara /Bergkvara Samhällsförening / Garpens Vänner 

P-O Norén  Vision Bergkvara /Bergkvara Samhällsförening 

Thomas Axelsson   Bergkvara Hembygdsgille / Garpens Vänner 

Agneta Hjalmarsson  Kulturmagasinet  

Björn Karlsson  Bergkvara Båtklubb  

John Bräutigan  Torsås Kustmiljögrupp    

Carina Lundin  Södra Möre konstförening  

Bengt Åstedt Bergkvara Scoutkår / Garpens Vänner 

Leif Lindberg Sakkunnig – gäddvåtmark / fiske  

Daniel Johansson  Dalskärs sjökrog 

Pernilla Lundgren  Dalskärs sjökrog 

Lena Gyllerfelt  Bergkvara Samhällsförening 

Sören Bondesson    BAIF  

Hans Brolin   Sportfiskare / Torsåsbygdens Sportfiskeklubb (under bildande) 

Jon Björklund  Spontanidrott och Kulturanläggning (presenatation) 

 


