
Verksamhetsberättelse  

 
Styrelsen för Järnsida Stugägarförening får härmed avge följande berättelse avseende  

verksamhetsåret 2018-07-01 –2019-06-30.  

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:  

 

Ordförande: Christer Frisk  

Vice ordförande: Linda Petersson 

Kassör: Ing-Marie Ignell  

Sekreterare: Inger Nylander  

Övriga ledamöter: Henrik Lisecke, Peo Bengtsson och Gert Johansson  

Suppleanter: Mats Liljedahl och Eva Nilsson 

  

Möten  

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden och därutöver ett antal  

telefonöverläggningar och ett konstituerande sammanträde.  

 

Medlemsutskick  
Styrelsen har under verksamhetsåret gjort vårutskick och kallelse till årsmötet.  

Föreningen har oförändrat antal medlemmar, 99 styck (103 stugor på 107 fastigheter).  

 

Aktiviteter under verksamhetsåret  
I juli 2018 anordnades en sommarfest som var välbesökt. Mycket bra arrangerat och trevligt.  

Valborgsmässofirande genomfördes i mindre skala eftersom det var eldningsförbud.  

 

Städdagarna genomfördes 18 maj och 15 juni. Uppslutningen var godkänd och allt jobb blev gjort 

under lättsam stämning.  

Det stora deltagarantalet på midsommarfesten verkar ha blivit en trend, det är vi mycket glada för. 

Festkommittén gjorde ett fantastiskt jobb, stort tack.  

De andra kommittéerna har också fungerat bra, byggkommittén kan nämnas där vi nu startar 

planering av underhåll av sjöbodarna, på kort och lång sikt.  

 

Avtal och vatten avseende sjöbodarna  
Styrelsen jobbar vidare med frågan enligt det mandat man fick av årsstämman 2016, att under 

vissa ramar skriva nyttjanderättsavtal avseende sjöbodarna och att installera vatten i desamma. 

Generationsskifte pågår av ägande till sjöbodarna, vilket har gjort att förhandlingar återupptas när 

fastighetsägaren känner sig redo.  

 

Hemsida 

Under 2019 har styrelsen lagt ut viktiga händelser och beslut på hemsidan för att försöka 

informera så tydligt och enkelt som möjligt till samtliga medlemmar.  

 

Vattenkvaliteten vid hamnen 

Styrelsen har inlett och kommer att driva frågan om förbättring av vattengenomströmningen 

innanför piren för att få en bättre vattenkvalitet och minska att material fastnar innanför 

pirområdet. 

 

Under året har vi kontaktat ett flertal personer och institutioner för att komma närmare en lösning 

på hur vi kan öka vattenkvaliteten och få bort tången i hamnen på ett naturligt sätt.  

 



Lösningsförslaget som vi kommer att driva vidare är att öppna piren för vattenrotation. Förslaget 

kom i samband med vårt deltagande i Kustmiljögruppen. Förslaget går i korthet ut på att öppna 

piren i sydöstra hörnet med ca 3-5 meter samt att rensa hela hamnen på botten för att underlätta 

genomströmningen. Detta bör underlätta för att tången inte skall stanna kvar i hamnen. Det 

kommer inte att vara en perfekt lösning utan vi måste säkert göra vissa åtgärder med jämna 

mellanrum. 

 

Anledning till att så mycket tång fastnar i hamnen är bland annat för att vi inte längre har 

vågbrytaren som var mellan hamnen och den tidigare badplatsen, där fastnade tången i 

vågbrytaren och följde med ut i havet. Nu åker tången in till hamnen och dessutom fastnar tången 

i pirdelen som går parallellt med land, och då kommer tången inte ut i havet längre. 

 

Vi har som plan att driva detta vidare, genom att anmäla till Länsstyrelsen och få deras 

godkännande och därefter ta in offerter för att få det genomfört. Genomförandet kommer i så fall 

att göras i höst eller till våren 2020. 

 

Vi har också pratat med markägaren som är positiv till denna förbättring. 

 

Våtmarken 

Vi hade i våras ett mycket bra möte med Torsås Kustmiljögrupp. Vi fick chansen att presentera 

Järnsidas historia och visioner för gruppen. Gruppen består av en tidigare anställd på kommunen, 

en som idag jobbar som miljöinspektör på kommunen och en som jobbar på miljö på 

Länsstyrelsen i Blekinge, de ger ett mycket kunnigt och engagerat intryck. Övriga medlemmar är 

som vi, stugägareföreningar. 

  

För information kommer Kustmiljögruppen att restaurera våtmarken som stannar upp vattnet som 

leds från åkrarna och stugområdet och därifrån förbinds med havet. Vattnet skall stanna i dammen 

först för att det ofta innehåller för mycket t ex fosfor. Därifrån förbinds det med havet och släpper 

ut ett bättre vatten. 

Vår våtmark har förlorat sin funktion på senare år, vattnet förbinds inte på rätt sätt till havet, man 

ser att vattnet mellan dammen och havet inte kommer i kontakt med varandra. Kustmiljögruppen 

har avsatt medel för att restaurera just Järnsidas våtmark, vilket vi är mycket glada för. 

 

Ekonomi 

Föreningens räkenskaper redovisas i separat handling vid årsmötet och avser tolv månader,  

2018-07-01 – 2019-06-30.  

Föreningen har god ekonomi, likviditet och ställning.  

 

Kontakt med kommunen 
Vi håller en god dialog med kommunen för att, dels kunna påverka beslut i förväg, dels för att få 

aktuell information. Ett par frågor som vi fick informerat om är: 

- Förbifart Bergkvara 

Beslut är fattat att E22:an skall byggas förbi Bergkvara, vägen ska vid Påboda vika av i 

västlig riktning när man kör söderut. Den kommer sedan att kopplas på den nuvarande 

vägen igen vid Järnsida, eller Norra Tång. Beslutet som är regionalt, inte kommunens, är 

att byggnationen skall påbörjas 2029. 

 

 



- Gång och cykelväg (GC) mellan Järnsida och Bergkvara 2024 

En gång- och cykelväg (GC) är beslutat på kommunal nivå. Den ligger i planen efter att 

GC gjorts mellan Torsås och Söderåkra, vilken ska byggas 2023. Så GC söderut från 

Bergkvara som kommer att gå även till Järnsida är planerad runt 2024. 

 

 

 

 

Järnsida 2019-07-01  

 

 

 

Christer Frisk  Inger Nylander  Peo Bengtsson 

 

 

 

Ing-Marie Ignell  Linda Petersson  Henrik Lisecke  

 

 

 

Gert Johansson 


