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                      Ang. äldre bebyggelse inom Trossö, Karlskrona kommun 

  

Föreningen Gamla Carlscrona har under innevarande år, 2011, gjort observationer av 100 år- och 
äldre, och i vissa fall K-märkta, fastigheter inom Trossö, och därvid funnit flera brister i det yttre 
underhållet. Eftersom vi inte anser det vara vår sak att peka ut enskilda fastighetsägare, och vi 
inte heller känner till bakgrund och eventuella förelägganden, så visar vi endast med några 
bildexempel vad vi avser med bristande underhåll. 

Vi utgår ifrån att det finns ett stort allmänintresse för att den äldre bebyggelsen inom Trossö 
bevaras och underhålls på ett betryggande sätt, inte minst bör detta gälla för en stad som utgör ett 
världsarv. 

Enligt plan- och bygglagen så ska en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk 
synpunkt, underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

Vi uppmanar därför de byggnadsantikvariska myndigheterna inom kommun och länsstyrelse, att 
verkställa en inventering och bedömning av underhållsstatus av Trossös äldre byggnader, samt 
därefter uppmana berörda fastighetsägare att snarast vidtaga nödvändiga åtgärder. 

Vi vill också återigen föra fram frågorna om bevarandet av 1700-talsmagasinen i Kalvhagen, 
samt f.d. gamla fängelsefastigheten på Björkholmen. 

Det är nu över fem år sedan – se skrivelse av den 2006-11-14- som Föreningen Gamla Carlscrona 
begärde en byggnadsminnesförklaring samt K-märkning av 1700-talsmagasinen i Kalvhagen. 
Trots löften från såväl kommun som från länsstyrelsen, att byggnaderna ska iordningställas och 
bevaras, så har tyvärr förfallet tillåtits fortsätta, och till den grad att vi nu är allvarligt oroade för 
att byggnaderna kommer att rivas. Detta vore i så fall en kulturskandal av stora mått, och vi utgår 
nu ifrån att de bebyggelseantikvariska myndigheterna tar sitt ansvar enligt de löften som tidigare 
avgetts. 

I skrivelse av den 2011-03-04, begärde Föreningen Gamla Carlscrona en  byggnadsminnes-
förklaring av gamla fängelsets byggnader samt straffgård, inklusive trädgård och fängelsemur 
med vakttorn, inom fastigheten 4:20 på Björkholmen. Skrivelsen som ställdes till  

Länsstyrelsen och bebyggelseantikvarie Annette Johansson är tyvärr fortfarande obesvarad, 
varför vi fortfarande ser fram emot något slags besked i denna fråga. 



  

Nedan är några exempel på byggnader med brister i underhåll: 
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För Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté: 

Rolf Andersson 
 

 


