
 
TROSSÖ. - Många äldre fastigheter på Trossö förstörs om inget görs snart, säger Rolf Andersson. Foto: Tinna 

Hiller Andreasson 

Kulturarv på Trossö riskerar ruttna 
Många äldre hus i Karlskrona förfaller om inget görs snart 

Tinna Hiller Andreasson 

 Tipsa en vän    Skriv ut     Dela 

KARLSKRONA. Många äldre byggnader på Trossö håller på att förfalla. 

Fukten äter sig in i skadade fasader. Med en skrivelse till kommunen och 

länsstyrelsen har Föreningen Gamla Carlscrona uppmärksammat problemet. 

Rolf Andersson sitter i föreningen Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté, som 

står bakom skrivelsen om det dåliga underhållet. 

- Vi har tittat på byggnader som är hundra år eller äldre och det var värre än vi 

hade förväntat oss. En del av husen är dessutom K-märkta, berättar 

Rolf Andersson och visar på skadorna på den så kallade Amiralitetsskolan 

som exempel. 

Den stora träbyggnaden uppfördes på 1700-talet och användes först som 

skola av Amiralitetsförsamlingen. Numera är det bland annat 

förskoleverksamhet i huset. 

Fasadfärgen är borta på många ställen och grundens puts likaså. På några 

ställen har stora bitar lossnat. 

- När träet ligget bart kan fukten ta sig in och till slut ruttnar det, förklarar Rolf. 
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I skrivelsen till kommunen och länsstyrelsen lyfter man fram Karlskronas 

status som Världsarv. 

- Det finns ett stort intresse av de kulturhistoriska miljöerna på Trossö både 

hos invånare och besökare. Och kommunen vill ju gärna ha fler turister, 

påpekar Rolf. 

Föreningen Gamla Carlscrona vill inte peka ut några enskilda fastighetsägare, 

utan förutsätter att kommunen kontaktar de berörda. 

- Det vi vill är att kommunen ska göra en liknande undersökning som vi har 

gjort och sedan kräva bättring av fastighetsägarna. Och om kommunen inte 

sköter sina åtaganden blir det länsstyrelsens sak, säger Rolf. 
 

 
FÖRFALL. - När fasadmålningen är borta kommer fukten in och träet riskerar att ruttna, förklarar Rolf Andersson. 
Foto: Tinna Hiller Andreasson 

 

 
ILLA. Bristande underhåll på Amiralitetsskolan. Foto: Tinna Hiller Andreasson 



 

 

Läs mer: http://commersen.lokaltidningen.se/kulturarv-paa-trossö-riskerar-ruttna-

/20120106/artikler/701119865/#ixzz1j9s7J6fr 
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