
 
 
 
Insändare 
 
Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona 
 
Vid ett av Karlskrona kommun arrangerat möte i Trefaldighetskyrkan 2007, 
presenterades en strategi för förändringar inom stadens centrala delar på Trossö, 
och då bl.a. också en omdaning av Stortorget. Härvid framfördes det ett förslag om 
att den nuvarande vackra grönytan med planteringarna i direkt anslutning till Karl 
XI-statyn, skulle ersättas med ett s.k. postament, d.v.s. en stensockel i form av en 
trappa i flera avsatser. Argumentet för förslaget var att därmed förstärka Stortorgets 
monumentala karaktär. Ifrån Föreningen Gamla Carlscrona framfördes kritik mot 
den delen av förslaget, då vi ansåg att Stortorget borde tillföras fler, och inte färre, 
grönytor, och att torgets monumentala karaktär var tillräcklig. En uppfattning som 
vi också kände att vi delade med en majoritet av kommun-innevånarna.  
Men kommunens tjänstemän och politiker arbetade vidare på idén, och till och från 
så skymtade det fram något om ”Kungastaty-projektet” i lokala medier, och vid 
samtal med beslutsfattarna så  upprepade vi därför kritiken från föreningen och hur 
vi uppfattade medborgarnas önskemål.  
Föreningen Gamla Carlscrona, såväl som den breda allmänheten. har nu förstått att 
frågan är beslutad i miljö- och byggnadsnämnden och därefter i kommunstyrelsen, 
och att förändringen ska genomföras under detta året. Under senare tid har vi i 
Gamla Carlscrona tagit emot många samtal från upprörda, såväl medlemmar som 
från andra kommuninnevånare, som frågar sig varför man ska ersätta den vackra 
planteringen kring kungastatyn med en stensättning, och därmed ytterligare 
förstärka Stortorgets karga uttryck.  
Så utifrån alla dessa ”Kaulskroniters” upprördhet och oro ställer vi oss från 
föreningen följande frågor: På vems önskemål genomförs förändringen? Varför 
anslå skattemedel till en förändring som sannolikt en stor majoritet av medborgarna 
inte vill ha? Bör inte politiska beslut vara bättre förankrade hos medborgarna?   
Våra folkvalda kommunpolitiker borde kanske lyssna mer på folket, vars röst de 
ska representera, och mindre på kommunens tjänstemän!  
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