
Vill Karlskrona kommun avveckla skärgården 

Sturkö Samhällsförening har tillsammans med Karlskrona kommuns näringslivskontor startat ett 

utvecklingsprogram som skall ligga till grund för den fördjupade översiktsplanen för skärgården. 

Arbetet är slutfört och avrapporterat, och går att beskåda under Sturkö Samhällsförenings hemsida 

www.sturko.org under ”Utveckla Sturkö”. Representanter från föreningsliv och intresserade personer 

har deltagit i arbetsgrupper och flera hundra mantimmar har lagts ner. Arbetsgrupperna har varit:  

Båtplatser,  

Stigar, kartor och sevärdheter,  

Skolan mitt i byn,  

Ett företagsnätverk är i uppbyggnad.   

Nybyggnation, VA, kommunikationer, infrastruktur och vägar. 

Här bör nämnas  

 P.g.a. av att kommunen inte har tagit ansvar för utbyggnaden av VA-systemet har det vuxit 
fram privata samfälldsföreningar som tagit tag i saken själva. Dessa föreningar har kommit 
olika långt. En del är färdiga och har lämnat över anläggningen till kommunen, en del håller 
på att avsluta, en del ligger i projektstadiet och en del håller på att bilda nya föreningar.  

 Det läggs också ner fiberoptik där det nu grävs VA, fram till varje enskilt hushåll. All tid som 
går åt till att styra och leda detta arbete sköts på ideell och oavlönad basis.  

 Totala värdet av denna insats ligger i storleksordningen 100Miljoner kr. 
 

Allt detta arbete för att höja varuvärdet på Sturkö, och för att locka fler familjer att bosätta sig här. 

Helst barnfamiljer året runt, men naturligtvis måste alla vara välkomna.  

Väljer Karlskrona kommun att lägga ner högstadiedelen på Sturköskolan, börjar i samma stund en 

nedmontering av samhället. Den samhällsservice som idag står till buds och har byggts upp av 

generationer kommer med största sannolikhet att ganska snabbt reduceras.  

Om man idag som tonåring går högstadiedelen på annan större ort, med alla de erbjudanden som 

står till buds blir det mer och mer ointressant att åka hem till det föreningsliv och fritidsaktiviteter 

som erbjuds på hemmaplan. Som familj och av rent bekvämlighetsskäl blir det frestande att helt 

enkelt sälja sitt hus och flytta till tätorten för att slippa pendla. Att då till råga på allt få andra unga 

familjer att flytta ut är nog inte att tänka på. Det finns mycket som kunde skrivits, men allt har väl 

redan skrivits av andra på de orter som också är drabbade. Vi känner djupt medlidande och 

samhörighet med dessa människor.  

En landsbyggdsriksdag är planerad i Blekinge 2012. Hur kan någon människa med hedern i behåll ta 

ansvar för en sådan aktivitet? Om dessa planer blir av hoppas vi verkligen att Karlskrona kommun 

inte deltar. Hur kan någon människa diskutera landsbyggdfrågor om man stryper livsnerven i 

landsbygden? 

Hela arbetet i denna infekterade ”landsbyggds-skole-debatt” visar på en, av kommunen total 

avsaknad av koordination av landsbyggdsutveckling och vad dessa budbärare i frågan lägger fram för 

förslag.  

Vi är många som undrar om kommunen över huvudtaget har en strategi för en levande skärgård 

och en levande landsbyggd. 

Som sagt allt kan vara över ganska snabbt med ett felaktigt beslut. Det är annat som också kan vara 

http://www.sturko.org/


över med ett felaktigt beslut.  

Vi är en helt opolitisk sammanslutning vilket måste förtydligas. Vilket politiskt block som genomför 

och stöder dessa tragiska beslut löper naturligtvis en öppen risk att förlora väljarnas sympatier och 

förtroende, och strategiskt nog diskuterar man inte dessa frågor innan valet. Så till syvens och sist får 

vi ändå hoppas att sunt förnuft till sist får råda. 

Undertecknat 

Sturkö Samhällsförening 

Tjurkö Intresseförening 

Sturköskolans föräldraråd 

Senorens IF 

AIK ATLAS 

Företagsnätverket Sturkö/Tjurkö/Senoren som här representeras av: 

Caliterra AB, Bredaviks Örtagård Hb, Saliveja AB, Tidlösa AB, Brofästet Senoren, Ronny Lövdahl AB, 

Sanda Kapell AB, Foodia Nordic, Sturkö Cykelverkstad, Kulturkompaniet i Blekinge, Ica Nära Senoren, 

Sturköhallen, Sturkö Rökeri & Design, Jonnys bil o plåt, Andréns Bageri, Devotech Engenering, Tjurkö 

Stengods, Sturkö Camping, Jens golv och snickeri, KA17 PORJUS 


