
AXPLOCK FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2020 
 
Verksamhetsåret har starkt påverkats av pågående pandemi. 
Föreningen har under det gångna året haft ca 250 st medlemmar (oförändrat) som i huvudsak 
kommer från södra Torhamnslandet, men vi har även en del ”långväga” medlemmar. 
 
 
Möten. 
Under iakttagande av smittskyddsregler har 13 st styrelsemöten hållits under det gångna året. I 
samband med dessa har en del kommunala representanter varit närvarande för informations- 
och idéutbyte. 
Föreningen har representerat vid ett antal olika ”externa” möten som rör turism, 
översiktsplaner, utvecklingsplaner, landsbygdsutveckling, biosfärsområdet samt kust och 
skärgård. De flesta av dessa möten har skett digitalt via nätet. 
Forum för dessa frågor är framförallt Karlskrona Kust-o Skärgårdsråd, Kommunbygderådet 
och Landsbygdsrådet. 
Ett par samrådsmöten med ortens föreningar har hållits. 
 
Skickade skrivelser 
# Till Länsstyrelsen. Överklagan av kommunens beslut angående avskrivning avseende  
   strandskyddat område på fastigheten Torhamn 11:18. 
   Svaret blev att vi inte hade rätt att överklaga beslutet. 
 

# Till kommunen. Synpunkter på Karlskrona kommuns översiktsplan 2050. 
 

# Till kommunen via mail. Begäran om uppsnyggning i Torhamns hamn. 
 

#. Till Blekingetrafiken. Reflektioner kring sommarens skärgårdstrafik via Torhamns hamn. 
 

Dessutom har diverse mailkonversationer förekommit, mest med representanter för Karlskrona 
kommun och Länsstyrelsen. 
 
Städning av byn 
En städdag genomfördes den 16 maj. Ca femton personer genomförde då en städdag på 
följande platser: 
Udden med vandringsleder o grillplatser. 
Stora vägen mot Gisslevik. 
Stora vägen mot Sandhamn, Sandhamns hamn, Sörvik. 
Vägen mot Torhamns hamn. 
 
Naturstigen – Örnastigen 
Nya ägaren av fastigheten Torhamn 11:2 har tyvärr dragit sig ur det skötselavtal som 
upprättades med förra ägaren. Detta innebär inte att man inte får gå där, strandskyddslagen 
gäller även på denna fastighet. 
Fastighetsägaren Torhamn 11:48 har av kommunen tilldelats en hemfridszon på ca 7000 
kvadratmeter men är också polisanmäld av Karlskrona kommun för miljöbrott på grund av de 
hinder som finns uppsatta för att stoppa passage, två rishinder, tre elstaket och en förhöjd 
stenmur. Fastigheten är inte en jordbruksfastighet. I polisutredningen råder utredningssekretess. 
Stigen invigdes den 19/6 2019. 
 
 
 



 
Torhamnsgården. 
Likt tidigare har föreningen i egen regi skött driften av Torhamnsgården. 
Följande hyror har gällt under året: 
Stora lokalen 100 kr/tim, med ett maxbelopp av 700 kr/uthyrningstillfälle som inte överstiger 
ett dygn. Lilla lokalen 40 kr/tim. Bord med 6 st stolar 20 kr/gång. 
På grund av pandemin har ett kraftigt hyresbortfall påverkat ekonomin negativt. För närvarande 
i princip ingen uthyrning alls. 
Pandemin har påverkat uthyrningen av lokalen kraftigt. Viss kompensation har erhållits från 
kommunen och Boverket. 
Sammanlagt har under senaste tioårsperioden ca 695 900 kr investerats i lokalen varav  
420 000 kr erhållits i bidrag.  
 
Turistkarta. 
Inför sommaren 2020 togs en ny turistkarta fram i egen regi. 
Denna har tryckts i 10 000 exemplar och den har finansierats med hjälp av sponsorer.  
Turistkartan hittar man även på vår hemsida. 
 
Utvecklingsplanen för Torhamn - byggnationer 
Vi fortsätter att tillsammans med kommunen försöka lösa bostadsfrågan som ju är den absolut 
viktigaste frågan för byn. 
I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Torhamn 9:2 och 5:2. 
Planarkitekten Anna Steinwandt har via mail meddelat att denna beräknas vara klar våren 2022 
efter ytterligare förseningar förutsatt att inget hakar upp sig i processen. 
Den enkät som skickades ut av föreningen gav 45 svar. Utav dessa så var det 22 stycken som 
sade sig vara personligt intresserade av en bostad. Om man summerar generellt så vill 
övervägande delen ha en hyreslägenhet i markplan eller parhus med 2-3 rum, 60-80 
kvadratmeter, uteplats, förråd och parkering. 
Nu gäller det att den politiska viljan att bygga består och inte vacklar samt att intresset från 
privata aktörer och Karlskronahem finns. 
 
Torhamns marknad  
Blev inställd p.g.a. pandemin. Alla föreningar fick ett bidrag för evenemangsfortfall. 
 
Badplatsen ”Hildings äng”. 
Badplatsen är som vanligt välbesökt och populär speciellt hos äldre och småbarnsfamiljer.  
Ansökan om strandskyddsdispens för byggandet av ny brygga avslogs av Länsstyrelsen, varför 
det inte blir någon ny brygga. Man hänvisade till Peters vik. 
 
Tärnan 
Uthyrningspriset har varit 200 kr per bädd och natt. Sänglinne har kostat 50 kr/set. 
För närmaste framtiden gäller att vi endast kan hyra ut till ett sällskap i sänder (pandemin). 
Priserna kommer inför nästa säsong att höjas till 250 kr per natt och bädd. 
 
Valborgsfirandet  
Blev inställt p.g.a. pandemin. 
 
Julmarknaden 
Blev inställd p.g.a. pandemin. 
 



Marknadsföring 
Marknadsföring av föreningen, Torhamnsgården och Tärnan sker som vanligt via hemsidan, 
facebook, turistbyrån, visitkarlskrona, Torhamns turistkarta, Kustvägen Sydost samt genom 
utskick och vår ”rollup” med föreningsinformation. 
 
Avtal 
Föreningen har totalt 11 st aktuella avtal. 
1. Tomträttsavtal med Karlskrona kommun för Torhamnsgården som gäller t.o.m. 2024-07-07. 
2. Avtal angående fiber med Affärsverken för Torhamnsgården. 
3. Ramavtal för el med Affärsverken. Ett 5-årigt avtal som löper till 2021-07-31. 
    Pris 29,9 öre/KWh före skatt och moms, totalt 73,88 öre/KWh. 
4. Nyttjanderättsavtal för Torhamn 9:31 med Karlskrona kommun.  
    Förlängs automatiskt ett år i sänder. 
5. Skötselavtal för stigar och grillplatser på naturreservatet på Torhamns udde med  
    Länsstyrelsen.  
6. Skötselavtal med 2 stycken markägare för naturstig mellan Torhamns hamn och  
    Gissleviks badplats/camping.  
7. Samarbetsavtal med föreningarna som är med i marknadsrådet. 
8. Arrendeavtal med Karlskrona kommun för 100 kvadratmeter i Torhamns hamn där  
    Tärnan står. 
9. Hyresavtal för uthyrning av toalett på Tärnan med Karlskrona kommuns äldreförvaltning. 
10. Hyresavtal med Café Måsen för hyra av toalett och omklädningsrum.  
 
Övrigt 
# Vi har viss tillsyn på Torhamns udde.  
# Vi har en pojke från Sudan som är föreningens fadderbarn till en kostnad av 200 kr/månad. 
# Vi har haft ett flertal samverkansmöte med traktens föreningar och kyrkan. 
 


