Aspö Utvecklingsplan 2020-2023

Sol, vind och vatten,
Höga berg och djupa hav
Det är våra drömmar
vävda av

Vi lånar från Ted Gärdestads fina låt när vi vill beskriva vårt underbara Aspö. Så väldigt
höga är inte bergen men havet runt oss är djupt när man kommer en bit ut från våra
badstränder. Här passerar alla turister till och från Polen, många kommer till Aspö bland
annat för att beundra Drottningskärs kastell, vår del av UNESCOs världsarv.
Blåbärsris och vildhallon, kantarellhagar och tallskogar, hästar som betar och Birgers
långhorniga kor är en del av vår vardag liksom rådjur och älg, ofta inpå stugknuten.
På skolgården tjoar och skrattar våra barn och på tennisbanan mittemot är det både skola
och tävling. Skolan har förresten egen kock, gissa om han är omtyckt!
På sommaren har vi både fotbolls- och seglarskola, och så alla våra badstränder, med
lenaste sand eller kommunala bryggor.
Var vi än bor har vi nära till allt; den mycket välsorterad affären (det som till äventyrs inte
råkar finnas, tar Kicki hem direkt); skolan, gymmet, lekplatserna, båthamnarna
tennisbanan, fotbollsplanen och färjan som tar oss direkt in i centrum. Nu får vi också
fiber till ön. Kom hit och njut, du är så välkommen att bekanta dig med Aspö, mitt i
skärgården med stadens begivenheter en färjetur bort.
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Aspö Intresseförening har till uppgift att verka för
frågor som är av allmänt intresse för personer som
är fast- eller sommarboende eller på annat sätt
verkar på Aspö. Frågor som föreningen driver är bl.
a. färjeförbindelsen, akuta sjuktransporter, miljöoch trafiksäkerhetsfrågor på Aspö samt verkar som
sammanhållande i genomförandet av Aspödagen.
Utvecklingsgruppen ligger som en arbetsgrupp
under Intresseföreningen och består av: Mårten
Fischer, Karin Fischer, Petra Stråkendal, Kristina
Palm, Per Olof Palm, Vivi Karlsson, Jennie Emilsson,
Ingrid Hellstedt, Inga-Lena Fischer, Lars Fischer,
Joan Clarkson, Malin Altenby Larsen och Hansi
Larsen.
Utvecklingsplanen är skapad i samarbete och
samråd med Aspöbor.
Tillhörande webbsida: www.aspö.nu

Lokal utvecklingsplan
”Den kunskap och det engagemang som ﬁnns på landsbygden genom
utvecklingsgrupperna har en avgörande betydelse för en bygds utveckling. Dessa
föreningar arbetar under demokratiska och jämställda former och skall ges ökad
delaktighet i de demokratiska processerna och i samhällsutvecklingen.”
(citat ur det politiskt antagna ”Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 – 2017”.)
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Försommaren 2019 initierades ett antal möten med såväl landsbygd- och
skärgårdsansvarig på Karlskrona Kommun som med Aspös invånare. Dessa möten
resulterade i ett enat beslut om att ta fram en utvecklingsplan för Aspö.
Vårt identifierade mål är att locka fler barnfamiljer till Aspö och därför har vi lagt
tyngdpunkten på färjan, bostäder och skolan, som Fokusområde 1. Om färjeturerna utökas
och det finns ett större utbud av bostäder att tillgå, kommer fler barnfamiljer att flytta till
Aspö. Det ger ett underlag för skolans framtid och för bygden som helhet. Fokusområde 2
tittar på alla övriga utvecklingsområden som vi kan jobba med parallellt.
I all utveckling som sker på Aspö finns ambitionen att jobba vägledande med
hållbarhetsfrågor och att aktivt medverka till att nå målen enligt Parisavtalet, vilket
innebär att till 2030 sänka Co2-utsläppen till 2ton/person per år.
Utvecklingsplanen kommer att användas som en inventering och belysa möjligheterna till
Aspös utveckling. Utvecklingen kommer att leda till en levande skärgård. Arbetet med
planen har lett fram till ett demokratiskt förankrat dokument som kommer att vara till
stor hjälp för kommunen och bygdens intressenter att i samarbete realisera
”Utvecklingsprogrammet för Karlskrona Landsbygd 2014-2017” och den ”Fördjupade
Översiktsplanen för Skärgården”.
Karlskrona kommun har pekat ut fem utvecklingsområden att arbeta med de närmaste
åren (Fördjupning av översiktsplan för skärgården 2014:26). Dessa är:
●

Attraktiv livsmiljö

●

Snabba kommunikationer

●

Upplevelsernas Karlskrona

●

Utbildning och kunskap

●

Näringslivets Karlskrona

På Aspö finns möjlighet att arbeta med samtliga utvecklingsområden.
Aspö utvecklingsgrupp
Hansi Larsen, Ordförande Aspö intresseförening
Malin Altenby Larsen, Projektledare Aspö Utvecklingsplan
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Aspö - en unik skärgårdspärla
Mitt i bandet av öar som omger Karlskrona ligger Aspö, den enda av storöarna som inte har
någon broförbindelse. Ön fick reguljär färjeförbindelse 1981. Genom vägfärjan, som
trafikerar Aspö-Trossö på 25 min, har Aspö fått andra förutsättningar till utveckling och
mycket bebyggelse har tillkommit efter 1980-talet.
Aspö är en av de få öar i skärgården med ett kontinuerligt växande antal
permanentboende.
Befolkningsutveckling 2000–2018
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Då stora delar av bebyggelsen utgörs av fritidshus, ökar befolkningsantalet markant under
sommarmånaderna.
Aspö erbjuder en fantastisk miljö för permanentboende. Här kan barn utvecklas i en lugn
atmosfär med närhet till naturen. Här finns förskola och skola F-6. Aspö skola har
dokumenterat mycket goda studieresultat.
På Aspö finns en mycket välsorterad livsmedelsbutik, två hamnar med en båtklubb, fina
badplatser, Folkets hus med friluftspark, två vandrarhem, en konferenslokal, Museum för
rörligt kustartilleri, militära lämningar och föreningar. Sammanlagt ger detta underlag goda
förutsättningar att utveckla Aspö vidare.
Öns nordvästra delar täcks av en värdefull tallskog, medan ön i övrigt har en mycket
omväxlande natur med hagar, klippor och stränder.
Här finns Drottningskärs kastell som byggdes år 1700 och som idag innehåller en
restaurang och ett museum. Kastellet är hållplats för skärgårdsbåtar sommartid.
Fördjupad översiktsplan för Skärgården (FÖP Skärgård), Karlskrona Kommun, befolkningstillväxt
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1. Bostäder
Enligt den fördjupade översiktsplanen vill Karlskrona skapa attraktiva skärgårdssamhällen.
“En hållbar utveckling för en levande skärgård sker genom att bebyggelse koncentreras till strategiskt goda
lägen som är integrerade med den omgivande skärgårdsmiljön. Hänsyn ska tas till långsiktiga
hållbarhetsaspekter som till exempel stigande havsvattennivåer.”
På Aspö finns 653 hushåll, varav mer än hälften är fritidsbostäder.
Vi har:
●

En bebyggelse som uteslutande består av friliggande hus. Framför allt är den
koncentrerad till östra delen av ön.

●

Privatägda fristående hyreshus för äldre som inrättats intill färjeläget; Silverbyn.

●

Ett detaljplanerat område strax norr om färjeläget med ett antal lediga tomter som
ligger i kommunens tomtkö.

●

Ett antal privata tomter till salu.

●

Pågående privat projekt för etablering av studentbostäder.

●

Kommunalt VA i den östra delen.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

I samråd mellan kommunen och försvaret förtydliga vilka områden som kan
bebyggas samt detaljplanelägga dessa. Ägandeförhållandena behöver kartläggas.

●

VA och fiber byggs ut enligt plan, senast 2021.

●

Ny bebyggelse med hyresobjekt som främjar en inflyttning av småbarnsfamiljer och
en yngre målgrupp.

●

Ny bebyggelse anpassad för den äldre befolkningen, så att de ska kunna sälja sina
hus till småbarnsfamiljer och samtidigt bo kvar på Aspö.
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Kommunens mark med potential att bebyggas ( de rosa områdena)
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2. Förskola, skola och fritids
Aspöskolans verksamheter förskola, skola och fritidshem har ett unikt läge i skolhuset mitt
på Aspö i Karlskronas skärgård. Närheten till skog och hav blir ofta förekommande inslag i
det pedagogiska arbetet i alla verksamheterna. Miljön bidrar till ett unikt lugn som kan
saknas på en större skola. En styrka med Aspöskolan är att det är förhållandevis få barn
vilket gör att det blir en trevlig, omhändertagande och familjär stämning. Alla känner alla
och alla barn blir sedda.
"De elever som går i mindre klasser på låg- och mellanstadiet klarar sig bättre i utbildningssystemet visar
svenska och internationella studier. De lär sig mer. Deras kognitiva förmågor är högre vid 13 års ålder och
de utbildar sig längre än elever i stora klasser. De får också högre lön i arbetslivet.”

1

“Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas barn mycket i
grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare. Bra
grönområden i sammanhanget kan exempelvis vara vidsträckta, lummiga och omväxlande med stora
öppna ytor som innehåller stockar, stenar och stubbar att bygga med och klättra på. Även ”ostädade”
stråk där det går att bygga gångar, gömslen och kojor, men också fruktträd och vatten som inbjuder till
vattenlek, är positiva inslag.” 2

Hälsofördelar med gröna miljöer:
●

Allmänt välbefinnande, sänkt puls

●

Lägre BMI genom ökad rörlighet

●

Bättre koncentration, vilket kan leda till bättre skolresultat

●

Upptäckarglädje och kreativitet

●

Samarbete och mindre hierarki

●

Ökad vilja att skydda naturen för framtiden.3

1

Thomas Heldmark, Forskning.se & Björn Öckert, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU
2

Folkhälsomyndigheten

3

Fredrika Mårtensson, Matteo Giusti
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Vi har:
●

Små grupper som skapar trygghet och värme.

●

Små klasser med blandade åldrar som skapar gemenskap.

●

Öppna famnar för nya barn.

●

Egen kock som lagar mat från grunden.

●

Omväxlande miljö med natur och skärgård.

●

100% behöriga lärare i låg- och mellanstadiet.

●

Obligatorisk skräpplockardag med frivilliga på ön.

●

Samarbete och kontakt med andra skärgårdsskolor.

●

Äldre som gärna ställer upp som seniorer i skolan.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Öka antalet barn, genom att
- behålla barn/elever samt utöka upptagningsområdet genom att t.ex få elever från
Rosenfeldtskolan.
- marknadsföra skolans fördelar.

●

Hjälp med att göra en inbjudande lekmiljö som främjar aktiv rastverksamhet.

●

Renovera fotbollsplanen bakom skolan.

●

Hjälp att utveckla en stimulerande miljö för barn i alla åldrar.

●

Resurser att utveckla mediateknik.

●

Ge skolan ekonomiskt extrastöd till studiebesök, simhallsbesök och besök i ishall
med avsikt att få samma möjligheter som tätorterna för ovanstående aktiviteter.
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3. Barnens ö
Aspö erbjuder en unik miljö för barn att växa upp i. Närheten till natur och hav i
kombination med ett samhälle där alla känner alla, skapar trygghet och ett lugn.
Vi har:
●

Natur & skog

●

Hav

●

Bad

●

Seglarskola

●

Sommarkyrka och Församlingshem

●

Fotbollsskola

●

Målarkurser

●

Skytte & Fritidsgård

●

Ridning

●

Tennisskola

●

Trygg miljö att vistas i

●

Bra gemenskap

●

Gott samarbete via FB-grupp “Vi på Aspö” med nära 1500 medlemmar.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Ny lekpark på ön, gärna i anslutning till hamnen i Lökanabben, alternativt på annan
central och obebyggd mark.

●

Fylla luckorna i färjans tidtabell för att förbättra barnens möjligheter till aktiviteter
utanför Aspö, särskilt på kvällar och helger.

●

Förbättra skolans fotbollsplan.

●

Bättre lekpark vid skolan.

●

Pulkabacke och isrink.

●

Fler barn boende på ön eller pendlande från centrum.

●

Säkrare trafikmiljö.
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4. Infrastruktur
4.1 Färjan
Vi har:
●

Avgiftsfri färjetrafik mellan fastlandet och Aspö genom Trafikverket.

●

Ett vackert och avslappnande färdmedel för pendling till och från fastlandet.

●

Social mötesplats som skapar unik sammanhållning.

●

En särskild färjegrupp inom Aspö intresseförening (AIF) som arbetar för förbättring
av färjetrafiken.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Att färjan går utan avbrott för rast alla dagar i veckan mellan 05:00 och sista turen
00:30. Dvs bibehållen turtäthet på morgnar och eftermiddag, avgång varje
halvtimme och varje timme övriga turer.

●

Ökad turtäthet till avgång var 30:e minut när Yxlan är på service för att täcka den
kapacitetsminskning som då uppstår. Till det behövs att vi behöver ha kvar Aspö II
som reserv.

●

En långsiktig lösning på det växande antalet cykelturister, naturligtvis mycket
välkomna hit, men som ger kapacitetsbegränsningar på färjan sommartid.

●

Cykelställ på färjan för ca 30 cyklar.

●

Elfärjor önskas så snart som möjligt. Detta pga av de stora koldioxutsläppen från
färjetrafiken, ca 2300 ton per år.

●

Kompletterande transporter med passagerarbåt.

●

Natturer.
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4.2 Trafik
Vi har:
●

Asfalterade vägar över hela Aspö med varierande hastighetsbegränsningar
på 30–50 km/h.

●

Bra snöröjning och sandning av vägarna vintertid.

●

En kortare gång/cykelbana i anslutning till färjeläget på Aspö Mad.

För en positiv utveckling behövs:
●

En bättre dialog med berörda tjänstemän på Karlskrona kommun och ev.
Länsstyrelsen angående sänkta hastighetsbegränsningar från 50 km/h till 40 km/h
samt farthinder på de mest utsatta vägsträckorna på ön.

●

Ett förverkligande av kommunens planer på förlängning av gång- och cykelväg på
Madviksvägen fram till Hornuddavägen (FÖP Skärgård, sid 54)

●

Förbättring av cykelleden/Kolonnvägen som förbinder Aspö Mad med Djupvik.

●

Att befintlig vägbelysning kompletteras och byts ut på många ställen.

●

Årlig översyn av siktlinjer vid samtliga korsningar, samt information om
fastighetsägarens ansvar.
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4.3 El, Vatten och avlopp samt fiber
Vi har:
●

Utbyggt VA-nät på östra delen av ön.

●

Pågående utbyggnad av fibernät

●

En arbetsgrupp som analyserat utvecklingen och kommit fram till att
rekommendera det lokala kommunala företaget Affärsverken.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Att den planerade utbyggnad av VA-nätet på den västra och södra delen av ön
kommer till stånd inom en snar framtid.

●

Lantmäteriet genomför för närvarande (våren 2020) förarbetena för dragning av
vatten och avlopp på västra och södra delen av ön, samtidigt med Eons ansökan
om att få gräva ner sina ledningar och Affärsverkens ansökan om att gräva ner
fiber.

●

Det är viktigt för öns utveckling att dessa tre utredningar (sammanförda till ett
ärende hos Lantmäteriet) genomförs skyndsamt så att avsikten att hela ön ska ha
vatten och avlopp, vädersäkrad elförsörjning och fiber senast 2021 ska bli
verklighet.
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5. Organiserad fritid
Aspö är en föreningstät bygd med en mångfald ideella föreningar och många är engagerade
i minst en förening för att driva den organiserade fritiden i form av sport, kultur, båtliv
eller andra fritidsaktiviteter vidare.

5.1 Aspö Skytteförening - Skyttesport
Vi har:
●

Ca 250 medlemmar.

●

Klubblokal i Gläntan som även fungerar som fritidsgård.

●

Sportlovsaktiviteter och öppet hus under sommarlovet.

●

Femkampsaktiviteter

●

“Vilsestig” som börjar vid lokalen.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Vatten och avlopp till klubblokalen/fritidsgården.
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5.2 Aspö Båtklubb
Vi har:
●

500 anslutna medlemmar.

●

Två hamnar – Lökanabben och Djupvik.

●

Arrendeområden som är tillgängliga för alla och utgör viktiga mötesplatser för öns
befolkning, besöksnäringen och båtlivet.

●

Tilläggningsplatser för skärgårdstrafik.

●

Mastkran, slip och ramp för sjö- och torrsättning

●

Badstege och badflotte med badstege förtöjd sommartid.

●

Under sommarhalvåret gästhamnsverksamhet av högsta servicegraden för gästande
båtar (närvarande hamnvärd, vatten, el, klubbhus med TV, wifi, toaletter, duschar,
bastu, tvättmaskin och torktumlare).

●

Ungdoms- och vuxenaktiviteter såsom seglingskurser, navigationsutbildning mm.

●

Två segeljollar (Två-kronor) och ett antal vindsurfingbrädor.

●

Ett nav för ARK56 med möjligheter att ta emot besökande kanotister eller andra
motionsturister.

●

Samarbete med Lotstornets vandrarhem och konferenscenter för konferenser mm.

●

Möjlighet för att hyra klubbhuset för div. evenemang.

●

Härbärgerar också räddningstjänsten inom området och gör allt för att underlätta
deras verksamhet med bland annat tillgänglighet för tilläggningsplatser för
sjuktransporter och andra räddningsaktioner som är livsviktiga för ön.

●

Ett nära samarbete med räddningstjänsten som har sin lokal på området.
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För en positiv utveckling behöver vi:
●

Fler och bättre båtplatser för medlemmarna samt fler gästbåtplatser till
besökanden.

●

Skapa fler tillfälliga tilläggningsplatser.

●

Hjälp med att ge förutsättningar till en sjösättningsramp i skyddat läge.

●

En vågbrytare i anslutning till inloppet i Lökanabben. Detta skulle ge oss ett bättre
skyddat läge för besökande båtar (fritidsbåtar, skärgårdstrafik och sjöräddningensoch räddningstjänstens båtar). Dessutom skapar det fler tillfälliga besöksplatser,
ordinarie båtplatser samt gästhamnsplatser.

●

Restaurang/caférörelse i Lökanabben

●

Att verka för att en bensin-/diesel-mack inrättas i anslutning till hamnen.

●

Att vi får en kommunal lekplats i anslutning till hamnen för turister och andra
besökare.

18

5.3 Aspö Tennisklubb
Vi har:
●

Ca. 300 medlemmar.

●

En nyrenoverad bana för match och träning samt tillgång till kommunens
asfalterade övningsbana som delas med skolans verksamheter.

●

Ett flertal årligen återkommande turneringar, bland annat Påsksmällen och
klubbmästerskapet Aspö Open. Vid 2019 års upplaga var det över hundra deltagare
som spelade 122 matcher.

●

Tennisskola för barn och vuxna varje sommar i samband med Aspö Open,
kostnadsfritt för klubbens medlemmar. 2019 hade tennisskolan 80 deltagare.

●

Bra samarbete med skolan.

●

Erbjuder fri tillgång till små nät samt tennisracketar för skolbarnen.

För en positiv utveckling behövs:
●

Ett ytterligare utvecklat samarbete med skolan.

●

Bollplank för barn och vuxna att träna tennis mot.
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5.4 Kulturforum Aspö
Vi har:
●

En Kulturförening, Kulturforum Aspö som ingår i Sveriges konstföreningar med 115
medlemmar, varav ca 30 är aktiva konstnärer.

●

Jobbat fram och bokat olika kulturella evenemang spridda över hela året till
exempel författarbesök, filmvisningar med mera. Här är tanken att alla
åldersgrupper ska matas med ett väl utvalt kulturellt utbud.

●

En årlig Kulturrunda med i snitt ett 30-tal utställare från ön eller med anknytning
till Aspö. Rundan har etablerat sig väl och lockar till sig kulturintresserade från hela
länet och angränsande län.

●

Välfungerande samarbete med olika föreningar när det gäller lokaler och
evenemang.

●

Barn och ungdomar i fokus och föreningen lyfter fram dessa vid olika tillfällen

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En kulturlokal på Aspö som kan användas till samtliga arrangemang samt hyras ut
till allmänheten.

●

Samarbeta med lokala konstföreningar och sätta Aspö på deras karta.

●

Öka spridningen och marknadsföringen.

●

Projektstart för kulturstigen, en skogsstig med konstinstallationer och
upplevelsebaserad konst.

●

Fler aktiva medlemmar.
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6. Turism & Naturmiljöer
Aspö ingår i två Unesco-områden, världsarvet och biosfärområdet. Drottningskärs kastell
ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Hela ön ingår i biosfärområdet Blekinge
Arkipelag.

6.1 Sevärdheter
Vi har:
●

Flera besöksmål av nationellt och internationellt intresse genom
befästningsanläggningar från Karlskronas grundande till försvarsbeslutet år 2000.

●

En utställning på Drottningskär Kastell som berättar om befästningens roll i
Karlskronas historia.

●

Museum för Rörligt Kustartilleri som visar samtliga kanoner som funnits i det rörliga
kustartilleriet.

●

Aspö lotstorn, som idag är ett vandrarhem. Ett minne från tiden då
lotsverksamheten var viktig för sjöfarten till Karlskrona.

●

Lotsbryggans vänner, som verkar för att kunna berätta lotsarnas historia i ett
lotsmuseum på Lotsbryggan.

●

Södern II, som trafikerade leden Lökanabben på Aspö och Fisktorget i Karlskrona
åren 1953 till 1981.

●

Flackeken som sannolikt har fungerat som sjömärke sedan 1700-talet och med
spira och tavla sedan 1837.

●

Kronokyrkogården (Gamla kyrkogården) ett populärt vandringsstråk som vittnar om
när pesten drabbade Karlskrona i början av 1700-talet.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Göra Drottningskärs Kastell – till en del av Hop-on Hop-off-leden.

●

Tillgängliggöra befästningsanläggningarna för besökare.

●

Brukande av kvarvarande jordbruksområden bör stimuleras eftersom dessa ger
variation och värden åt landskapet. (Fördjupning av översiktsplan för skärgården
2014:54). Även ett ökat bete bör stimuleras.

●

Ny entré och café till Museum för Rörligt Kustartilleri så att säsongen kan förlängas.
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●

Bättre skyltning för Museum för Rörligt Kustartilleri och andra besöksmål vid
färjeläget i stan och på Aspö.

●

Drottningskärs Kastell behöver utredas för tillgänglighetsanpassning.

●

På Drottningskärs Kastell behöver utställningen uppdateras och sedan tydligare
marknadsföras som ett nav i världsarvet.

●

Anslagstavla vid färjeläget i centrum och vid färjeläget på Aspö, med vad man kan
göra på ön samt en långsiktig plan för att hålla dessa i gott skick och uppdaterade.

●

Fortsatt finansiering och hjälp för att få till ett museum på lotsbryggan som
berättar om lotsarnas historia.

●

Södern II behöver fler befälhavare för att kunna hålla igång verksamheten.

●

En plan för bevarande av Flackeken behöver tas fram.

●

Möjligheter för småskaligt kustnära fiske med försäljning av lokalt fångad fisk för
att fortsätta traditionen av fiskeverksamhet på ön.

●

Fler offentliga toaletter och papperskorgar.
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6.2 Friluftsliv
Vi har:
●

Möjligheter till ett rikt och varierat friluftsliv med tillgång till både skog och hav
inom korta avstånd.

●

ARK56, ett nätverk av leder för cykel, vandring, kajak eller med båt där Lökanabben
är ett av naven. Där hittar man service och kan byta färdsätt.

●

Båthamn med serviceanläggning för båtturism.

●

Cykel- och vandringsleder utpekade på flera av kommunens kartor.

●

En “Vilse-stig” som inriktar sig på att lära barn hur man agerar om man går vilse i
skogen. Denna utgår ifrån Sportskytteklubbens lokal.

●

Flera vrak runt ön för dykning.

●

Aktiviteter som ridning, golf, boule, tennis, fotboll, skytte, 5-kamp, segling, m.m.

●

Orienteringskarta som framställs av SOK, som även arrangerar ”hitta ut”.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En långsiktig plan för att hålla cykel- och vandringsleder tillgängliga med tydlig
skyltning och kartor, samt utmärkta toaletter.

●

Papperskorgar som töms regelbundet på strategiska platser.

●

Allmänna toaletter och kartor med dessa utmärkta.

●

Marknadsföring för att få fler besökare till fots eller cykel.

●

Cykeluthyrning året runt och tydlig information om hur detta går till.
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6.3 Camping och bad
Vi har:
●

Varierade badmöjligheter på många platser på ön.

●

Aspö havsbad är en kommunal badplats med både brygga, klippor och sandstrand
och som passar bra även för mindre barn. Stranden har också gungor för barnen
och omklädningsrum för både dam och herr.

●

Havsbadet har digital information om badtemperaturen.

●

Uppställningsplats för tält, husvagnar och husbilar i Aspö Folkets hus med tillgång
till dusch och el samt kök.

●

Lotstornet vandrarhem och Drottningskärs vandrarhem.

●

Privatägda stugor för uthyrning.

För en positiv utveckling behövs:
●

Välskötta badplatser och campingplatser.

●

Sommarsimskola vid Aspö havsbad.

●

Bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till Aspö havsbad.

●

En allmän bastu.

●

Bättre information för turistande gäster.

●

En anpassning av färjekapaciteten då husbils-/husvagnstrafik ökar.

●

Gemensam sida för länkar till uthyrning av stugor/hus/vandrarhem/camping.
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7. Samhällsservice
7.1 Sjukvårdsvärnet
Består av legitimerade sjuksköterskor med olika kompetenser och specialistområden. Det
har till uppgift att ta hand om akut sjuka och skadade patienter på Aspö i väntan på
ambulans från stan. Sjukvårdsvärnet bygger på frivillighet. De kallas endast ut på akuta
livshotande tillstånd, så kallade Prio 1-larm, dvs akut potentiellt livshotande
sjukdom/trauma eller där fördröjd insats och transport kan leda till bestående skada.
Prioriteringen görs av en sjuksköterska på SOS. Målet är att ge en så säker och snabb
akutsjukvård som möjligt. Sjukvårdsvärnet samarbetar med öns räddningsvärn.
Vi har:
●

En ambulans och all nödvändig utrustning därtill.

●

5 st frivilliga sjuksköterskor.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En transport som kan ta patienter till fastlandet när isen ligger.

●

En applikation till mobiltelefoner där värnet kan se vilka som kommer/inte kommer
på larm.

●

En hjärtstartare tillgänglig för allmänheten, t.ex vid ICA och församlingshemmet
eller kyrkan.
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7.2 Aspö Brandvärn/Räddningsvärn
Aspö räddningsvärns primära uppgift är att släcka bränder, rycka ut vid olycka samt
medverka vid sjukvårdslarm. Medverkan i Brand-/Räddningsvärnet är frivillig och
medlemmarna har således ingen inställelsetid.
Vi har:
●

10 personer med brandutbildning

●

En brandbil

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En ny räddningsstation med bättre plats för brandbil och ambulans samt
omklädningsrum för manlig och kvinnlig personal.

7.3 Hemtjänsten
Aspö Hemtjänst är en liten grupp av undersköterskor som jobbar både dag och natt då
nattpatrullen inte är tillgänglig på ön. Gruppen jobbar med hälsofrämjande åtgärder och
har ett stort kundfokus.
Vi har:
●

En grupp undersköterskor som jobbar dag och natt.

●

Samlingslokal för sköterskorna.

●

Goda transportmedel.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En förbättrad tidtabell för färjan då detta påverkar:
-

personalens scheman.

-

tillgängligheten för kundernas färdtjänst och sjukhusbesök.
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8. Näringsliv
8.1 ICA
Vi har:
●

Generösa öppettider, alla dagar 9-19, sommartid 9-20.

●

Ombud för apotek, systembolaget, posten, svenska spel.

●

Uthyrning av släp

●

Samlingsplats för befolkningen

För en positiv utveckling behövs:
●

Utökad färjetrafik och/eller förtur i kön för livsmedelstransporter.

●

Smart-energi bensinstation, dygnet runt öppet med självbetjäning.

●

Fler soptunnor och papperskorgar för besökande.
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8.2 Företag
Vi har:
●

Ca 50 registrerade företag varav några med internationell verksamhet.

●

Företagsamheten varierar från jord- och skogsbruk, biodling, byggverksamhet,
plåtslagerier, konsultverksamhet, konstnärlig verksamhet, juridik, hotellverksamhet,
hälsoföretag m.m.

För en positiv utveckling behövs:
●

Utveckling av befintliga företag i alla branscher.

●

Säker fiberkommunikation.

●

Förbättrade och utökade kommunikationer med vägfärjorna.

●

Etablering av flera företag.

●

Kartläggning av lämpliga tomter för företagsetablering.

28

9. Seniorer
Vi har:
●

Bra sammhällsservice (ICA, sjukvårdsvärn, hemtjänst).

●

Lokal PRO med 160 aktiva medlemmar.

●

Aktiviteter för gemenskap, t.ex. medlemsmöten med föredrag, friskvård,
studiecirklar, sång, handarbete, matlagning, bridge, vårfest, höstfest och julfest,
m.fl.

●

Egna lokaler och boule banor.

●

Seniorer i skolan.

●

Lunch i skolan och på församlingshemmet.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

En bokbuss eller ett mindre bibliotek.

●

Fler anpassade bostäder för äldre.

●

Mer regelbunden färjetrafik.

●

Distriktssköterska

●

Konditori, cafe eller pizzeria.

●

Bättre vägbelysning.

●

Elljusspår för öns och besökande motionärer.
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10. Kyrkan

Aspö kyrka stod klar 1891.
Byggd av tegel fraktad till ön i eka
från Nättraby bruk på fastlandet.
Sten togs från öns eget stenbrott.

Vi har:
●

Mässor och musikgudstjänster året om.

●

Öppet under sommartid.

●

Vuxenkör med ca 25 medlemmar.

●

Barnkör

●

Församlingshem som nyttjas av barn och vuxna.

●

Barnverksamhet samt sommarkyrka.

●

Sopplunch till självkostnadspris två gånger i månaden.

●

Samarbete med föreningar kring aktiviteter och evenemang.

●

Nyanlagd lekpark vid församlingshemmet.

För en positiv utveckling behöver vi:
●

Tillgänglighet till kyrkorummet, ramp saknas.

●

Handikappanpassade toaletter i såväl kyrka som församlingshem.

●

Utveckling och utsmyckning av kyrkogården.

●

Kaffeservering sommartid.
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Sammanfattning
I en levande skärgård utvecklas människor, natur- och kulturvärden gemensamt på ett
hållbart sätt över tiden. Naturvärden värnas samtidigt som den mänskliga närvaron
genom att boende, verksamhet och besökande stärks. Skärgårdens unika kulturella
identitet lyfts fram och är en av ramarna som styr utvecklingen.
Fördjupad översiktsplan för Skärgården (FÖP Skärgård), Karlskrona Kommun

Karlskrona kommuns vision är att skapa attraktiva livsmiljöer och att få kommunen att
växa med fler invånare. Skärgården är en attraktiv livsmiljö som med snabb och effektiv
sjöburen kollektivtrafik kan erbjuda en pendling in till centrum, med samma restid som
från andra samhällen utanför stadskärnan. Den stora skillnaden med Aspö är att man kan
cykla eller gå in till centrum.
Aspö utvecklingsgrupp har tagit fram materialet till utvecklingsplanen för Aspö i samarbete
med lokalbefolkningen, företag och föreningar. Vi vill att fler unga människor ska få
möjlighet att bo mitt i skärgården och samtidigt arbeta, studera och verka i en
världsarvsstad, en möjlighet att enkelt kunna ta del av aktiviteter i stadens centrum på ett
enkelt sätt via färjan som är gratis.
Vi vill med hjälp av detta dokument och i tätt samarbete med Karlskrona kommun
säkerställa att Aspö utvecklas i positiv riktning och på så vis bidrar till en levande skärgård
samtidigt som kommunen också utvecklas.
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