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Lägesrapport om Rosenholms Udde.
Karlskrona kommun äger Rosenholms Udde och området förvaltas av kommunens
industribolag Kruthusen. Bolaget har i dagarna via media och kommunens hemsida gått ut
med information om att området skall utvecklas till en företagspark. Främst vill kommunen
att marina verksamheter etablerar sig där och bildar ett marint centrum. Flera företag är
redan utpekade bla ett byggföretag och ett företag med marin verksamhet.
Tyvärr så framgår det inte alls vare sig på kommunens hemsida eller i media att Båtsam och
Carlskrona Veteranbåtförening tillsammans tagit fram en Vision för Rosenholms Udde. I
denna Vision kommer både båtklubbar och företag med marin inriktning att finnas och
tillsammans utveckla området till en fin resurs för båtliv och annan sjösport. Kommunen har
fått över detta förslag men ännu inte besvarat det. Kruthusen har meddelat att de beslutat
att området skall bli en ” ny företagspark” samt att en detaljplan för området har beställts
hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Båtsam och Veteranbåtföreningen har fått
löfte om att få lämna synpunkter på planen.
Läget just nu för Rosenholms Udde är sammanfattningsvis:
Carlskrona Veteranbåtförening som hyr lokaler där för förvaring och underhåll av sina fina
veteranbåtar har fått en stor del (45%) av sina lokaler uppsagda för avflyttning i maj 2017.
Resterande lokaler får klubben fortsätta att hyra men med endast 3 månaders
uppsägningstid.
Representanter för Båtsam och veteranbåtföreningen har i sommar träffat
kommundirektören och drifts- och serviceförvaltningens chef och därvid blivit lovade att
kommunen skall se över sin planering för båtlivets behov av uppläggningsplatser för
vinterförvaring. Frågan skall tas upp på mötet med kommunens båtråd 3 oktober.
Veteranbåtklubben planerar att begära hos kommunen/Kruthusen att få köpa in mark och
befintliga byggnader i området för att kunna säkerställa sin verksamhet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall påbörja detaljplanen för området i höst. Den
hoppas Kruthusen skall vara klar hösten 2017 så att byggnadsarbeten kan påbörjas vintern
2017/2018.
Just nu råder det stor oro hos veteranbåtföreningen om klubbens förutsättningar för fortsatt
verksamhet. Likaså känner vi som företräder båtklubbarna i stort via Båtsam att kommunen
är väldigt inriktad på den kommersiella delen av båtlivet. Båtklubbarna som ideellt gör en
stor insats för ett rikt båtliv i kommunen tillmäts tyvärr ingen större betydelse av kommunen
när det gäller att ta tillvara Rosenholms Uddes unika förutsättningar för båtlivet.
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