
HAMNGRUPPEN STURKÖ

En vision över hur vi vill ha våra hamnar innan 2030!



HAMNGRUPPEN STURKÖ

VISION = FRAMTIDSSYN (i positiv anda)

Våra förutsatser inför arbetet:



Det är bra som det är !
Det går aldrig !
Visst går det !
Vem ska göra det ?

Kommunen och vi.
Vill vi hjälpa till ?

Det måste vi, annars  blir inget gjort.
För vem vill vi göra något ?

Oss själva, våra barn och barnbarn.
Kan vi hjälpa till ?

Ideellt arbete stärker gemenskap och omtanke om varandra och vår 
gemensamma miljö.

Vad kan vi göra ?
Påverka politiker,tjänstemän och ideellt arbete.

FRAMTIDSSYN-



Handikappramper.
Möjligt att ta cyklar med på båten.
Väntskjul.
Parkeringar i anslutning.
Toaletter.
Skötsel.
Lokalbuss på ön.

ALLMÄN BÅTTRAFIK

Kräver för att bli ett utnyttjat transportmedel i tiden:



Ekenabben
Sanda
Bredavik
Brändahallsudd
Norr om Sandahamnen. (Reningsverket o.s.v.)
Knallen.
Norrsidan om Tjurköbron på Tjurkösidan.

PLATSER SOM HAR DISKUTERATS-



EKENABBENS HAMN



EKENABBENS HAMN     
Framtida verksamhet :

Yrkesfiskehamn, lastning & lossning
Fler fritidsbåtplatser norr om befintlig 
hamnpir mot Tjurköbron
Skyltade gästplatser
Marinaverksamhet, service, båtförsäljning
Hall för båtförvaring/båthotell
Sjömack
Spolplatta och bottenrengöring



EKENABBENS HAMN



SANDA HAMN     



SANDA HAMN     

Tilläggsplats för allmän kommunikation
Fiskberedning/fiskförsäljning
Restaurang-/kaféverksamhet
Närbutik
Hamnvärd
Fler båtplatser/gästplatser
Vandrarhem
Kallbadhus

Framtida verksamhet :



SANDA HAMN     



SANDA HAMN     

Sorteringsverk, Jan-Anders & Bengt 
kollar upp vem som äger vad. Kontakt 
tas med ägare om avyttring/flyttning. 
Båtpallning- och vagnar, kontakt tas 
med hamnkontoret om skyltning. OK!
Möjligt att flytta gods till uppsamlings-
plats? OK!
Container för upprensning i maj? OK, 
den 21/5 enligt hamnkontoret.
Sophämtningssamordning 
Utklippan/Affärsverken?

Delmål i prioriteringsordning:



BREDAVIKS BRYGGA



BREDAVIKS BRYGGA

Fler båtplatser
Båtupptagning
Vinteruppställningsplats
Marina & service
Anslutning till snabbåt

Framtida verksamhet :



BRÄNDAHALLSUDD



BRÄNDAHALLSUDD

Båtplatser
Framtida verksamhet :



ÖVRIGT

Höjning av Tjurköbron, viktig åtgärd för helheten. Minst 
samma segelfria höjd som Skällöbron. Villkor för 
Ekenabbens hamns utveckling.
Öka upp vattengenomströmning genom brobank.
EU-medel för dessa åtgärder?
Ett hamnråd ska bildas där Samhällsföreningen är 
sammankallande och samordnande.
Krav ska ställas på återkoppling rörande krav.
Uppgradering av el, vatten & avlopp till Sanda/Ekenabben
för att möjliggöra utvecklingen.
Utökning av markytor för framtida verksamheter och 
parkeringar.

Viktiga framtida åtgärder :



INFÖR NÄSTA MÖTE!

Hans-Olof Hansson, chef för mark & 
exploateringskontoret till nästa möte för att få 
klarhet i kommunens ägande av markerna vid 
berörda områden och planer avseende VA-
lösningar.
Ägande av vattenområden utanför dessa platser?
Jan-Anders kollar.
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