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Yttrande över
Detaljplan för Posse 4 m.fl. (Tullgården/Pantarholmen)
Föreningen Gamla Carlscrona som efter samrådsförfarande erhållit rubricerad detaljplan
på remiss, avger härmed följande yttrande:
Föreningen är positivt inställd till att det enligt förslaget uppförs flerbostadshus inom
planområdet. Men vi ser också en risk för över-exploatering med hänsyn till områdets
klara begränsningar med havsnärhet, trafiksituationen med befintligt gatunät i förhållandet
till in- och utfarter, och därmed också hänsyn med säkerhetsavstånd till intilliggande
förskola - och grundskola, samt parkmiljö. Kanske nybebyggelsens omfattning borde
anpassas bättre till områdets förutsättningar?
Föreningen Gamla Carlscrona beklagar att samtliga gamla sjukhusbyggnader kommer att
rivas enligt planförslaget. Vi föreslår därför att kommunen gör ytterligare en ansträngning
för åtminstone bevarandet av tegelbyggnaden närmast Polhemsgatan. Det är vår bestämda
uppfattning, att gammal kulturmiljö, som dessutom är i gott skick, mycket väl ska kunna
samsas med ny bebyggelse om exploatören och planarkitekten har den ambitionen.
Föreningen noterar tacksamt att planbeskrivningen nu kompletterats, under rubriken
”Kulturmiljö”, med de historiska uppgifter ang. området som vi framförde i vårt tidigare
yttrande av den 2020-02-27.
Vi föreslår att, efter färdigställandet av områdets nybebyggelse, en informationstavla med
text och bilder (jfr Kapellparken m.fl.) ang. platsens historia placeras på lämplig och
central plats inom området.
Det har från kommunen under lång tid talats om behovet av en utvecklingsplan för
Tullparken, något som också Föreningen Gamla Carlscrona efterlyst sedan minst 20 år
tillbaka. Tullparken berörs nu i hög grad av planerna för Posse 4, bl.a. med att parken till
utökad del ska utgöra skolgård, innehålla lekutrustning mm. Men Tullparken har sina
begränsningar, och med den under senare tid stora tillkomsten av nybebyggelse på
Pantarholmen och med ett minimum av grönytor, så vill föreningen också understryka
Tullparkens betydelse som rekreationsplats för många äldre inom området.
För övrig hänvisar föreningen till vårt tidigare yttrande av den 2020-02-27!
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