Slutredovisning projekt
1. Redovisning projekt
Journalnummer: 2010-1529, Lst dnr 602-93-10
Besöka, bo och driva företag på Sturkö.
Sturkö Samhällsförening
2. Kontaktpersoner
Therese Ulvesjö, Krabbehallsvägen, 37043 Sturkö. theres@ulvesjo.com
Christel Hammar-Malmgren, Gamla v 1, 37043 Sturkö. c.hammarmalmgren@me.com
3. Projektet
3.1 Bakgrund
Sturkö Samhällsförening hade en önskan om att börja arbeta med att ta fram en lokal
plan för Sturkö med bred förankring bland de boende och företagen på ön, detta för att
man på ett varsamt sätt skulle kunna både bevara och utveckla ön och öka
attraktionskraften för att besöka, bo och driva företag där.
3.2 Genomförandeplaner
Att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sturkö, som beskriver vad som behöver göras,
på kort och på lång sikt, för att man på ett varsamt sätt ska kunna bevara och utveckla
Sturkö med omnejd.
3.3 Genomfört
En lokal utvecklingsplan inom definierade områden har tagits fram och förankrats bland
boende/företagare. Marknadsföringsmaterial tar tagits fram.
3.4 Resultat
Ett stort antal boende/företagare har aktiverats och arbetar nu aktivt med utveckling av
Sturkö. Marknadsföring av Sturkö sker.
3.5 Positiva effekter
Tidigare har boende och företagare ej varit speciellt engagerade i utveckling av Sturkö
och det har inte heller funnits forum för detta.
3.6 Erfarenheter
Viktiga erfarenheter är att det är möjligt att kunna påverka och aktivt arbeta med
bevarande och utveckling av sin bostadsort på ett konstruktivt sätt.

4. Genomförande av projektet
4.1 Vem genomförde projektet
Arbetsgrupperna inom projektet leddes av styrelseledamöter från Sturkö
Samhällsförening och till dessa grupper knöts intresserade invånare på Sturkö.
4.2 Förankring
Projektet förankrades genom stormöte med boende och företagare som inbjöds till
diskussion erbjöds då att vara med i arbetet med att ta fram den lokala planen.
4.3 Samarbetspartners
Samtliga föreningar på Sturkö inbjöds att deltaga i arbetet med den lokala
utvecklingsplanen.
4.4 Nya samarbeten
Projektet har skapat ett flertal nya samarbeten mellan invånare och mellan grupper av
invånare och företagare.
5. Anledning till projektet
Det fanns en pågående diskussion om hur Sturkö skulle utvecklas, hur man skulle få
människor att flytta hit, hur man skulle kunna driva företag här osv, men utan att det
fanns någon struktur i diskussionerna. Det fanns ett behov av att på ett strukturerat sätt
engagera och aktivera sturköborna.
6. Projektet för vem?
Både invånare och företagare har fått stor nytta av projektet genom att det har startat
arbetsgrupper som fortsätter efter projektet (t ex VA-föreningar, hamngrupp) och
företagarna har fått ett forum för diskussioner (företagarfrukost), så alla sturköbor har
fått nytta av detta.
7. Projekttid.
7.1 Projekttid
Projektet genomfördes under tiden 2009-12-11 – 2010-12-31.
7.2 Aktiviteter och tidpunkter för dessa i projektet.
Två stormöten (december -09 och augusti -10), deltagande i Stad- och Landaktivitet för
marknadsföring av Sturkö (maj -10), analys av situationen vid möte med kommunens
representanter (SWOT-analys/probleminventering) (5 möten -10), möte med
kommunens tjänstemän och politiker (1 möte), möte med samtliga grupper för
genomgång av resultat (9 september - 10), grupparbeten med utvecklingsplanen i
grupper som behandlade:
boende-, infrastruktur-, mark- och VA-frågorna - 5 möten + 1 stormöte,
hamnfrågorna – 5 möten,
näringslivs- och besöksnäring (företagarfrågor/företagarfrukostar) – 18 möten,
Skyltar och kartor, cykel- och vandringsleder – 5 möten + 1 möte med kommunrepr
Skolan mitt i byn (skolan och dess framtid, föreningsgården) – 2 möten.
Samtliga gruppmöten har bestått av 6-10 pers och stormöten har besökts av 20-30 pers.

7.3 Planenligt
Projektet har löpt som planerat.
7.4 Bättre än plan
Det har varit ett större engagemang än vad vi hoppades. Många är intresserade av att
fortsätta med detta engagemang.
7.5 Ej planenligt?
Se 7.3!
7.6 Svårigheter eller hinder
Vi har inte haft några stora svårigheter eller hinder, allt har löpt enligt plan.
8. Mål och resultat
8.1 Mål
Att genom utvecklingsplanen ge en tydlig bild av Sturkö idag och presentera konkreta
förslag på utvecklingsåtgärder inom kommande 5 år.
8.2 Resultat
Genom arbetsgrupperna har behov och brister tydligt belysts och handlingsplaner har,
där sådana varit möjliga, tagits fram. Arbetsgrupperna fortsätter med
utvecklingsarbetet, marknadsföringsprodukter finslipas och användes vid aktiviteter
som presenterar och marknadsför Sturkö. Sturkö Samhällsförenings hemsida
(www.sturko.org) används för att delge invånare och intresserade resultat av arbetet.
8.3 Miljö och hållbar utveckling
Flera av grupperna har i samband med olika teman fört diskussionerna om miljö och
hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta i t ex
infrastrukturdiskussionerna.
8.4 Kompetensutveckling
Framöver kommer diskussioner om eventuella behov och önskemål av
kompetensutveckling att föras.
9. Mätbart resultat
Se 8.2
10. Resultatspridning
10.1 Spridning
Resultatet av projektet har delgetts invånare, kommunens tjänstemän och politiker på
gemensamt möte. Allt material som tagits fram under projektet finns på Sturkö
Samhällsförenings hemsida, resultat kommer att presenteras vid årsmöte med Sturkö
Samhällsförening och kommer dessutom att presenteras i samhällsföreningens tidning
som delas ut till samtliga 850 medlemmar i föreningen.

10.2 Andra intresserade aktörer?
Andra intresserade aktörer som kan vara intresserade är de kommunala tjänstemän och
politiker som kan påverka genomförandet av utvecklingen på Sturkö samt andra
entreprenörer och presumtiva nya invånare på Sturkö.
10.3 Nytta för andra?
Projektet kan visa att det går att engagera och entusiasmera och samtidigt göra en
samhällsinsats bland gemene man.
11. Finansiering
Projektet har finansierats av Länsstyrelsen och Karlskrona kommun – se särskild
blankett.
12. Slutsatser
12.1 Slutsats av projektet
Det har varit en fantastisk kraft i de olika arbetsgrupperna och kreativiteten har varit
långt utöver förväntat engagemang. Förvånande att så många, helt ideellt avsatt tid och
arbetsinsats för att vara med och utveckla Sturkö.
12.2 Mervärden
Projektet har skapat nya kontaktytor både på ön och med kommunen, vilket är
värdefullt. Gruppen företagare har aldrig tidigare engagerat sig tillsammans vilket sker
nu regelmässigt.
12.3 Rekommendation
Tror att det vore värdefullt om fler mindre orter genomförde ett liknande projekt för att
visa medborgarna att de har stor betydelse och att man kan påverka sin situation. Också
viktigt att genomföra en inventering så att man har fakta att arbeta med.

Sturkö 2010-12-28

Christel Hammar-Malmgren

Dokumentation grupparbeten:
www.sturko.org/utveckling.html (presentation av samtliga arbetsgruppers
bildpresentationer)
Marknadsföringsmaterial (skickas per post tillsammans med övrigt material)

