
 

      Insändare 

         Värna om stadens träd och grönytor 

Det har under senare åren försvunnit grönytor och tagits ner många äldre träd inom 
Karlskronas stadsbebyggelse. Något som oftast skett i samband med nybyggnation och 
anläggningsarbeten, många gånger kan det ansetts vara befogat, men också i flera fall där 
anledningen varit till synes oförklarlig. En del av trädfällningen har kommunens 
planarkitekter i efterhand förklarat med att träden varit skadade av röta, med hänvisning till 
en arborists utsago, eller att de plötsligt blivit en fara för trafik och förbipasserande 
fotgängare. Några exempel på trädfällning under senare tid, där boende inom centralorten 
ställt sig frågande till nyttan och nödvändigheten är, trädallén längs Drottninggatan som 
ersatts med nyplantering, trädfällning på Stortorget och på Fisktorget, mångfalden av äldre 
träd som tagits ner i Hoglands park. När Trafikverket anmärkte på att trädallén längs 
Sunnavägen, efter många års spårtrafik, utgjorde en fara för tågtrafiken, så var kommunen 
snabbt på plats och tog ner träden utan urskillnad. Det senaste i raden av många exempel är 
fällningen av flera välvuxna mycket gamla träd vid Amiralitetsparkens norra sida.  Träd som 
inte på något sätt var i vägen för det pågående anläggandet av lekpark, men som påstods 
blivit skadade i samband med grävarbetet. Träden och grönområdena är stadens lunga, och 
utgör en mycket uppskattad del av vår stadsmiljö, som vi alla äger och gemensamt har att ta 
ansvar för. I Föreningen Gamla Carlscronas yttranden över kommunens bygg- och 
anläggningsplaner, påpekar vi alltid vikten av tillvaratagande och omsorgen om grönytor och 
trädplanteringar, för vi vet vilken betydelse grönskan har för oss som dagligen bor och vistas 
i stadsmiljön, både som skönhetsupplevelse och som hälsobefrämjande. Under senare tid är 
det många medlemmar, och också andra medborgare, som vid spontana möten frågat vad vi 
i föreningen känner till om pågående och genomförda förändringar, och uttryckt oro och 
besvikelse över det skedda. Vi har i Föreningen Gamla Carlscrona full förståelse, vilket vi ofta 
uttalat, att det också behövs förnyelse i stadskärnan. Men att det samtidigt är viktigt att 
förnyelsen i bostadsområden, på våra torg och i parker, sker med varsamhet och omsorg om 
kultur- och naturvärden.  Vi är i föreningen oroliga över hur, på vilka grunder, och av vem 
besluten fattas beträffande fällningen av enstaka, i vissa fall flerhundraåriga träd, och 
förändringar av grönområden.  Tas besluten på politikernivå, eller på delegation av 
tjänstemän på planavdelningen?  Vad vi efterlyser är bättre information, och en dialog med 
kommunens innevånare, innan motorsågarna släpps fram, och det görs ingrepp i miljön. 
Även ett enstaka gammalt träd som stått vackert i kanske ett par hundra år, har stor 
betydelse i människors vardag, och därför har kommunen en skyldighet att sakligt förklara 
förändringen innan den fullbordas. Men också att ge utrymme för medborgardialog och 
opinionsbildning, det är det som utgör kärnan i en demokrati.  
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