
Sågar byggplanerna vid 

Kilströmskaj 
För stora avvikelser från kulturmiljön, för lös mark, för 

mycket buller, helt fel plats och något som skulle skapa kaos i 

båttrafiken. 
000 
KARLSKRONA 22 timmar sedan, uppdaterad 18 timmar sedan 

 
Så här såg det ut när arkitekten Gert Wingårdh presenterade förslaget vid en 

pressträff i våras. 
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Föreningen Gamla Carlskrona är inte nådig i sin kritik och vill nu att kommunen 

stoppar planerna på ett bygge vid Kilströmskaj. 

http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=bd97f8de-8f0e-401d-95b2-45c6f90b09ce&type=preview&source=false&function=thumbnail&width=2500&height=2000&q=72


I sitt remissvar till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter man bland annat 

fram att byggandet av en småbåtshamn i anslutning till Gert Wingårdhs 

arkitektritade hus skulle skapa kaos i Saltö sund med en redan stor trängsel av 

fiskebåtar, kommunens turistbåtar och sommargäster i motorbåt. "Ett förkastligt 

förslag" som det heter i skrivelsen. 

– Man tänker sig bygga en vågbrytare i sundet. Med den trafik som är där i dag är det 

inte genomförbart, säger Rolf Andersson från föreningen. 

Vidare anser man att avvikelserna är för stora på kulturmiljön, att marken har en 

bristande hållfasthet, att bebyggelsen kommer att utsättas för trafikbuller och att det 

finns en folkligt överensstämmande negativ kritik mot förslaget som borde beaktas ur 

demokratisynpunkt. 

Finns det något nytt förslag kring byggande som Gamla Carlskrona varit för? 

– Det är en myt att vi är emot allt som är nytt. Vi har genom åren bland annat ställt 

oss positiva till höghusbygge på Möllebacken, exploateringen av södra Saltö och inte 

minst Pottholmen som är ett väldigt bra förslag. Vi har inget emot de nu aktuella 

husens utformning. Vi vill bara att de byggs på en annan plats. Varför inte flytta 

projektet till Hattholmen? undrar Rolf Andersson. 
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