1 september 2020

Samrådsförslag Översiktsplan 2050 – Synpunkter från Hästholmen –
Ytteröns Samhällsförening
Hästholmen – Ytteröns Samhällsförening (HYS) har tagit del av samrådsförslaget till ny
Översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun. Föreningen har uppmanat medlemmarna att sätta
sig in i den föreslagna planen och lämna synpunkter antingen via planförslagets egen portal
eller till föreningens styrelse. Föreningens styrelse sammanfattar nedan till styrelsen inkomna
synpunkter.

Den övergripande stora tillgången med Hästholmen-Ytterön är dess karaktär av en bevarad och
levande skärgårdsmiljö och stora naturvärden, i kombination med öns goda tillgänglighet via
fastlandsförbindelsen med linfärjan. Bröderna Mårtenssons båtvarv är öns kulturella
kändisbesöksmål, inte minst vid den årliga Varvets dag i juli. Samhällsföreningens
övergripande ambition och önskemål är att behålla denna karaktär och utveckla ön med
varsamhet.
Hästholmen-Ytteröns Samhällsförening vill gärna vara en central part i den fortsatta
utvecklingen av ÖP 2050 och i förverkligandet av densamma.

Lantbrukens bevarande och utveckling
Öns två gårdar/lantbruksföretag är, utöver färjan, de enskilt viktigaste skälen till att ön har en
levande karaktär. Dess brukande av marken och dess djurhållning med bland annat betande djur
håller markerna öppna. Det både främjar den biologiska mångfalden och gör naturen
framkomlig för boende och besökare. De två gårdarnas maskinparker utgör också en stor
tillgång för driften av bland annat öns vägnät – snöröjning, vägunderhåll mm.
De två gårdarna håller också sommartid några av de kringliggande öarna – Hylteskär,
Öppenskär med flera – med betande djur, vilka då även håller de öarnas marker öppna osv.
HYS framhåller vikten av att förutsättningarna för att bedriva lantbruk i nuvarande
form och i takt med tiden utvecklad form förbättras. Översiktsplan 2050 måste ta stor
hänsyn till lantbruksverksamheten.
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Det rörliga friluftslivet
Naturvärdena på Hästholmen-Ytterön utgörs av den stora areal som är naturskyddsområde och
det havsnära läget. Avseende det rörliga friluftslivet möjliggör det havsnära läget fina
badmöjligheter för de som kommer med motorfordon, cykel eller till fots. HYS föreslår
tydligare markerade platser för parkering i anslutning till markerade badplatser. För de
som anländer från havssidan är kajakpaddlare en ökande kategori. Denna kategori efterfrågar
ofta tillgång på plats för enkel iläggning av kajak, bra tältplatser, tillgång till dricksvatten och
toalettmöjligheter. HYS föreslår utveckling av plats för enkel iläggning av kajaker i
anslutning till färjeläget/Yttre park, och tillgängliggörande av dricksvatten och toalett för
denna kategori besökare.
HYS stöder den i planförslaget föreslagna utvecklingen av områdena kring Killeberget,
Norra Ytterön, Smedbryggan och Varvet. En utveckling av dessa platser bör prioritera
möjlighet till organiserad förtöjning av båtar. Avseende övernattande gäster – husbil, tält o dyl,
är det HYS önskan att de koncentreras till områdena Killeberget och Buddevik.
För att på ett bättre sätt än idag tillgängliggöra den stora arealen som utgörs av
naturskyddsområde för det rörliga friluftslivet föreslår HYS att markerade leder i enkel form
skapas runt ön. Någon enstaka sträcka föreslås tillgänglighetsanpassas för att möjliggöra
nyttjande av även funktionsnedsatta personer.

Permanentboende och underlag för samhällsservice
HYS bedömning är att verksamhet, boendeformer o dyl som kräver basal samhällsservice –
kollektivtrafik, affär, skola/förskola, vårdcentral – bör koncentreras samlat för att skapa ett
livskraftigt underlag. För Hästholmen-Ytterön är det närmaste samhället för detta Torhamn (4
km från färjan), där det idag finns skola/förskola och affär samt kollektivtrafik (öns närmaste
hållplats är Gisslevik). HYS stöder en utveckling som främjar ett ökat antal boende i direkt
anslutning till samhället Torhamn.
Avseende Hästholmen-Ytteröns öns framtida utveckling bör öns nuvarande åldersstruktur
beaktas. Medelåldern för de permanentboende är förhållandevis hög. HYS önskan är att
boendeformer särskilt attraktiva för barnfamiljer på Hästholmen-Ytterön främjas.
HYS önskan är också att boendeformer för Äldreboende i östra skärgården lyfts fram på
ett tydligt sätt.

Gemensamhetslokal
På Hästholmen-Ytterön finns idag ingen offentlig lokal för gemensamma sammankomster med
fler än 8 personer (Samfällighetsföreningens Färjehus). HYS föreslår att en lokal där de
boende kan arrangera större sammankomster, erbjuda kurs-, kultur- och
trivselaktiviteter uppförs/tillgängliggörs. Livbåtsskjulet ute på Stenshamn kan ses som ett
exempel.
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Hållbarhet, klimat och avfallshantering
HYS välkomnar generellt initiativ av klimatfrämjande- och hållbarhetskaraktär och vill gärna
vara en part i diskussioner där Karlskrona kommun söker områden för tex pilottester av
åtgärder inom dessa områden. Intresset omfattar även social hållbarhet.
HYS önskar förbättrade möjligheter till sortering av avfall ute på ön. HYS konstaterar att
eftersom möjligheten inte finns idag hamnar en stor del av de sorterbara fraktionerna i den
allmänna fraktionen Brännbart.
Vid utveckling av de föreslagna områdena Killeberget, Norra Ytterön, Smedbryggan och
Varvet vill HYS poängtera vikten av att avfallshanteringen vid dessa platser säkerställs
på ett hållbart sätt.

Sportfiske och vattenvård
Sportfiske
De boende på ön tycker sig se en ökning av sportfisket runt ön. Särskilt intensivt förefaller fiske
av gädda vara. Ofta görs det, dvs fisken återförs till vattnet efter avkrokning. Boende på ön har
noterat att i samband med sportfiske i form av catch and release har oetiska metoder använts.
HYS manar till strikta regler och kontroll av sportfisket, både avseende risk för utfiskning
och oetiskt fiske.

Vattenvård
I de flesta av de grunda vikarna runt ön pågår en ökad tillväxt av vass. Igenväxningen försämrar
möjligheterna till bad och de grunda bottnarna som utgör tillväxtområde för fiskyngel
försvinner. Uppgrundningen försvårar också tilläggning med båtar. HYS föreslår ett program
för öppethållande av de grunda vikarna runt ön.

För Hästholmen-Ytteröns Samhällsförening

…………………………………………………
Anna Månsson
Ordförande
Norra Ytterön, 6 september 2020
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