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Synpunkter på detaljplan för Rosenholms Udde (Karlskrona 3:20 mfl).
Detaljplanen är föremål för granskning tom 2019-10-25. Båtsam Karlskrona som är ett
representantskap för båtklubbarna i kommunen med ca 3000 medlemmar vill lämna
följande synpunkter:
Detaljplanens syfte ” att pröva möjligheten att utveckla området till ett sammanhållet
verksamhetsområde med marin koppling” är positivt. Därmed förbättras förutsättningarna
för båtlivet i kommunen i form av tillgång till vinterförvaring, uppdragning och service av
fritidsbåtar. Det är med denna inriktning som detta unika markområde vid havet bör nyttjas.
Se vidare den Vision för Rosenholms Udde som Båtsam och Föreningen Carlskrona
Veteranbåtsklubben tillsammans utarbetade och delgav kommunen och Kruthusen AB
2016 -04-14.
Det är naturligtvis mycket positivt att planen möjliggör för Veteranbåtklubben att vara kvar
på Rosenholmsområdet och få en bra lösning i form av lokaler för förvaring och underhåll av
medlemmarnas båtar. Det är också viktigt att klubben erbjuds ett lämpligt markområde för
förvaring utomhus. På detta sätt kan det marina kulturarvet leva vidare på Rosenholms
Udde!
Det saknas lämpliga markområden i kommunen för upptagning och förvaring av större och
djupgående båtar. Därför är det positivt att en uppställningsplats utomhus för båtar har
planerats in i områdets södra del nära ramper och kaj. Det är angeläget att kommunen
medverkar till att vinterförvaring i detta område kan drivas i föreningsregi tex av
Veteranbåtsklubben som uttalat intresse för detta.
Det är positivt att planen innehåller gata, kajer och upptagningsramper som är tillgängliga
för alla. I den fortsatta planeringen och genomförandet av detaljplanen bör ingå
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investeringar i miljöriktig spolplatta, tömningsstation av septiktankar, bränsleförsörjning,
mastkran och tillgång till offentlig toalett.
Den föreslagna hamnen för fritidsbåtar bör användas flexibelt eftersom det inför
uppdragningar och efter sjösättningar finns behov av tillfälliga platser.
Det är positivt att planen är så utformad att det finns ett gångstråk runt hela området
tillgängligt för allmänheten.
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