
 

 

 
 
 
Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 16/4 2015 
 
Stormötet inleddes med att diskutera hur vi ska arbeta effektivare, roligare och med mer 
engagemang. Förslaget är att arbeta i sektioner (arbetsgrupper), där de olika frågorna 
bearbetas och konkretiseras. Sektionerna rapporeterar till VB styrelsen som ha det 
övergripande ansvaret för administration, finansiering, myndighetskontakter och praktiska 
frågor. Vi arbetar med så många sektioner som vi tycker är realistiska att hantera. Det viktiga 
är att vi med stolthet kan ”bocka av” de projekt vi startar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på sektioner/arbetsgrupper med framtidstänk inom:  
 Hamn och båtliv (med bl.a. hamngrupps projekt)  
 Vattenmiljö och gäddvåtmark (med bl.a. gäddvåtmarken och vasslagning)  
 Playan (med bl.a. Dalskärsbadet)  
 Strandpromenad runt Ängskärsområdet och uteaktiviteter  
 Trafiksäkerhet Dalskärsområdet (parkeringar, gående, cyklister mm) 

 

Varje förening/företag funderar över vilka projekt och aktiviteter vi ska 
arbeta gemensamt med, samt medverkan i de olika grupperna.  

Vision Bergkvara 

Sektion 1 Sektion 2 
Sektion 3 Sektion 4 

Sektion 5  Sektion 6 Sektion 7 



 

 

 
 
 
 
I februari hade VB (Vision Bergkvara) ett konstruktivt möte med Torsås kommun. 
Representanter på mötet var Britt-Marie Östman, PO Norén, kommunchef och kommunalråd. 
Vi blev uppmanade att skriftligen inkomma med våra önskemål inför kommande säsong.  
 

Status från de olika projekten 
 
Status från playa gruppen (Dalskärsbadet) 
 Inför kommande säsong har VB skriftligen meddelat kommunen våra önskemål:  

o Låg häck vid stranden utmed Dalskärsvägen, förslag Ölandstok 
o Borttagning av alger o sjögräs som slingrar sig kring benen på badande  
o Bättre daglig skötsel av Dalskärbadet  
o Nya cykelställ på den bortre parkeringsplatsen närmast stranden 
o Rengöring av hopptornet, behöver skuras för att ta bort halkrisken, gärna även en 

sisalmatta. 
o Flytbrygga i trä som komplement till vattenstudsmattan. 
o En låg rutschkana lämplig för de små barnen 
o En sviktbräda på hopptornet – undersök möjligheterna att montera en sviktbräda på 

kanten av hopptornet, som inte stör de ”hoppande”. 
o Flera picknickbord, 2-3 stycken.  

 Dalskärs camping kommer att finansiera ett kompletterande lekredskap till 
vattenstudsmattan.  

 Förslag (ritat av PO Norén, bifogas i slutet av dokumentet) inkl. offert på att uppföra ett 
omklädningshus, innehållande omklädningsrum och toaletterer på Dalskärbadet kommer 
snarast lämnas till kommunen.  

 På kvällens möte framkom önskemål att skydda badande gäster från båtar och 
vattenskotrar med en ”boj lina”. VB vidarebefordrar detta till kommunen.  

 Vi får inte börja ”hyvla” längs strandkanten, då detta skulle kunna innebära att 
strandlinjen ”ätas upp”. Även detta vidarebefordrar VB till kommunen. 

 Önskemål finns att lägga riktig sjösand på våra badställen, ska visst finnas utanför Kårö. 
 

 
Status - Sjöslätten med strandpromenad 
 Strandpromenaden ska avslutas av kommunen. 
 Önskemål finns om utegym på Sjöslätten.  
 Befintlig belysning är på vissa ställen ”inväxt”. Detta ska rensas.  
 Belysningen utmed vissa sträcker saknas (en fråga att jobba vidare med). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Status Hamngruppen  
Området innefattar Norra kajen samt området bakom Lindbergs Bygg och Färg.  
 Fasta bord och bänkar, gärna trädeck att ställa dem på. 
 Inga markerade områden för hur husbilarna ska stå. De skötte sig bra när blomlådorna 

kom på plats säsongen 2014. 
 Önskemål finns om sjöbodar bakom Lindbergs Bygg & Färg, frågan tas till båtklubben för 

intresseförfrågan och hur dessa ev. skulle kunna hyras ut.  
 
 
Status gäddvåtmark 
 För andra året är hon- och han gäddor infångade och placerade i våtmarken, om några 

veckor ska de stora gäddorna tas ut. Därefter ska deras fiskyngel växa till sig innan de 
släpps ut. Målet är 6000 stycken fiskyngel, förra året var det 600 stycken.  

 Torsåsbygdens sportfiskeförening har bildats, också med många fiskeintresserade 
ungdomar. Denna förening har som ett av sina åtaganden att förvalta gäddvåtmarken.  

 Mycket ideellt arbeta för att få ”snurr” på gäddvåtmarken år 2 har utförts av Leif Lindberg 
Hans Brolin, Rune Fransen, Janne Olsson och Peter Holgersson.  
 

 Om du vill veta mer om gäddvåtmark, en film från sportfiskarna:  
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/TV/tabid/673/Default.as
px 

 
 
Övrigt  
 Projektet ”Service skapar tillväxt” (krysset E22 i Gökalund) har genomförts, det är 

redovisat för kommunen. Vi i VB (och alla andra som deltog i olika workshops) vill 
naturligtvis också ta del av detta resultat, men framför allt är vi intresserade av det 
fortsatta arbetet. Påminnelse om detta är skickat till kommunen.  

 Vi pratade också om behovet avskyltar (kanske med en bild) uppe vid E22 som hänvisar 
till vackra Dalskärsområdet.  

 Hans Brolin berättade om möjligheter att utveckla fisketurismen. Många fiskeentusiaster 
söker efter boende, god mat och ramper (till sina båtar). Bra säsong är sept-dec.  
 
 

Tack för ert engagemang och ett trevligt möte!  
 
 
Vid pennan 
/frida portin  

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/TV/tabid/673/Default.aspx
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/TV/tabid/673/Default.aspx


 

 

 

 

 

Bilaga 
- Dalskärsbadet, förslag på omklädningsrum  
 

 


