
Sturkd samhallsf6rening

Angeende vag-/brobank och bro mellan Tjurko och Sturk6 samt tregor kring Ekenabbens
hamn och omrAd6n i anslutning till denna.

FOr ca 50 Ar sedan var d€t fin eandbotten pA bada sidor om Djupasunsbrons landfgsten.
ldag er dot igenslammat och vdxtJigheten hgller pe att t8 6verhand pga obefintlig
vattsngenomstrdmning vid landfgstena.

Om man kan Egga ner clt antral vedrummor i bobanken fAr man en bettre
vattengenomslromning och bdttre bottenkvalit6. (Som det er nu lockas man inte till bad pga
dyig botten.)

Om man lAgg€r ner vadrummor enligi ovan vorc d€t ockse bra om bron h6js.
Friiidsbdtams och even de smA fiskebelama har m€d eren blivit allt stdrre vilket odr att
manoa intg kommer under bron.

Det pralss sA mycket om de( rdrliga friluffslivel och man har strandskyddsomrAden dgr
bebyggelse f6rbjuds. Markggarns brukar anle sin mark och har heller ing€t intrease av att
h6lla markerna dppna. O€tta gff att man allt fdr ofla endast kan nA strandomred€n fren
sjOsidan.

Alt ta sig lill "utEidan" av Sturko Ar 6tt stod forelag om man inte kommer under
Djupasundsbron.

Det hardiskuterats huruvid€ man inom Ekenabbens hamnomrede skulle kunna €tablera
8€rvicevsrksamhet fdr bdtilgare. En sadan verlsamhet skull€ gagnas av att
m€dolslora/stora fritidsbatar kan ta sig under Djupasundsbrcn.

Karlskrona kommun hAller ocksA pA med en utredning om fskehamnar dgr Ekensbben
ingAr. Vad ken en satsning pd Ekenabb€ns hamn medfOra befeffande neringsliv resp
infraslruklur?

I dag snvends den lilla hamnen i Ek€nabben lill Eldrsta del€n av fritidsbetar och det red€r
brid pa pbber och hur paverkas "litla" hamnen av en satsning enligt oven?

Finns deloversikts-/framtidplaner t6r pormanet/ritidsboende pd Sturk6 och hur kan dessa
pAverkas av en fdrgndring i hamnverksamheten?

qamhe sfd.Iglingen-s16r i begrepp att bjlda arbelsgrupper tdr att ta fram etr utvecKingsplan
f6r Sturk6._qchd-A- Lqn fr6gor som nemnls ovgn vara verda ai beakta inom gruppema f6r
n-e!!gsliv, intr€struktur mn,
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