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    Välkommen till årsmöte och stormöte 

Plats:  Bergkvara båtklubb 
Tid:  Torsdag 16/4 kl. 18:30 (max 2 timmar) 

 

 

 
Vill du veta mer om Vision Bergkvara – se sid 2.  
 
Kvällens agenda:  

 Mötet inleds med årsmöte (dagordning kommer finnas på mötet, eller på begäran) 

 Status från gäddvåtmarken (Alhagen)  

 Status från playa gruppen (Dalskärsbadet) 

 Status från hamngruppen (Norra kajen) 

 Status från mötet med kommunen som ägde rum i februari  

 Skötsel grillen på Stenskär 

 Nya arbetsområden:  
> Kustnära modernt boende   
> Trafiksäkerheten på Dalskärsområdet sommartid (gående, cyklister, parkeringar mm) 

 Övrigt  

Anmälan senast tisdag 14/4.  

Varmt Välkomna!  
Britt-Marie Östman (Bergkvara Hembygdsgille), bmo@torsas.mail.telia.com, 070-2179347  
P-O Norén (Bergkvara Samhällsförening),  po.noren@live.se, 0486-20331, 070-5312735  
Frida Portin (Garpens  Vänner/Bergkvara Samhällsförening), frida@combitadata.se, 070-373 0880 

  

            

          Stöd föreningens arbete genom ditt engagemang och medlemskap.            
         Medlemsavgiften för 2015 är 200 kr per företag/förening. BG = 209-2690. 
         Glöm ej ange namn, adress, telefonnummer och gärna mail-adress. 
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Vision Bergkvara i korthet 

Under ett antal år har föreningar och några företag i samverkan arbetat under namnet Vision Bergkvara. En 
förening är sedan ett år bildad och heter Vision Bergkvara ideella förening. Enlig stadgarna ska Vision 
Bergkvara vara en samordningsorganisation för företag och ideella föreningar som har verksamhet eller 
aktiviteter i Bergkvara.   

Föreningens syfte är att genom samordning, samarbete och samlade insatser ta tillvara de idéer och 
möjligheter som finns inom Bergkvara, fokus är Dalskärsområdet. Vision Bergkvara ska uppfylla sitt 
ändamål genom: 

 att skapa attraktivare aktivitetsområden, exempelvis Dalskärsområdet, för kommuninnevånarna med 
nya målgrupper, t.ex. aktiv ungdom, funktionshindrade och äldre. 

 att stödja aktiviteter, som bidrar till ökad inflyttning och att fler arbetstillfällen skapas.  

 att stödja aktiviteter, som bidrar till ökad service för samhällets innevånare och besökande. 

 att bidra till att förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund. 

 att bidra till att stärka turistattraktionen  
 

Föreningens ledord är; miljö, hälsa, tillgänglighet, kvalitet och anpassat för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Medlem deltar i verksamheten genom att stödja och vara med och kreera idéer som ligger inom 
föreningens syfte. 
 
Vision Bergkvara har ett mycket gott samarbete med Torsås kommun, en förutsättning för att lyckas med 
de aktiviteter vi arbetar med. Förutom Torsås kommun har Leader Småland Sydost, Torsås Lions, 
Sparbanksstiftelsen Kronan och lokala företag bidragit ekonomiskt. 

 

Aktiviteter under 2014:  
Stenskär: Det trekantiga fönstren på Lionsgrillen försågs med plexiglas, detta för att få mer vindskydd inne i 
grillhuset. 

Ängaskär: Delar av Ängaskär är som bekant muddrat och strandkanterna iordningsställda. 
Muddermassorna är omhändertagna. Projektet är avslutat och slutrapporterat. Vassröjning fortsätter.  
 
Strandpromenad: Efter ”nej” från både Länsstyrelsen (EU pengar) och Arvsfonden anlägger nu kommunen 
ett bantat trafiksäkert promenadstråk runt Ängaskärsviken. Så mycket som möjligt av befintliga gångvägar 
används och vi får ett drygt 1,5 km långt promenad- och joggingstråk. 
 
Gäddvåtmark: Med stöd från Leader Småland sydost anlades en gäddvåtmark i Alhagen. Med hjälp av lokal 
fiskeexpertis, fiskeintresserade ungdomar, Linnéuniversitetet och länsstyrelsen släpptes cirka 600 fina 
gäddyngel i Ängaskärsviken.  Ny omgång startar våren 2015. 

Dalskärsbadet: En arbetsgrupp, med hjälp av elever från Bergkvara skola, tog fram förslag 
på att höja status på Dalskärsbadet. En prioriterad önskan från eleverna var en vattenstudsmatta. Tack vare 
ett bidrag från Sparbaksstiftelsen Kronan blev vattenstudsmattan verklighet. Vattenstudsmattan blev en 
mycket uppskattad samlingsplats för lite äldre barm och ungdomar.  
 
Norra kajen: Som ett led i att försköna Norra kajen ställdes vackra blomkrukor ut.  
 
Informations-/storsmöte hålls för medlemmar en gång på våren och en gång på hösten.  
 
Hemsida: www.visionbergkvara.se 
 

http://www.visionbergkvara.se/

