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Karlskrona kommun 
Drifts- och servicenämnden 
371 83 Karlskrona 
 
 
 

Rosenholms Udde behövs för vinteruppläggning i klubbregi! 
 
Båtsam har det senaste året i brev till kommunen och i kommunens Båtråd föreslagit att 
kommunen skall använda Rosenholms Udde för båtlivet. Båtsam anser att man där har 
mycket goda förutsättningar för vinteruppläggning och service av fritidsbåtar i föreningsregi 
och genom  marina företag. En Vision för Rosenholms Udde som togs fram av Båtsam och 
Veteranbåtsföreningen bifogades som underlag för planeringen. Eftersom Båtsam inte 
erhållit något svar från kommunen så har Båtsams styrelse beslutat att åter aktualisera 
frågan. 
 
Det pågår arbete med att upprätta en detaljplan för Rosenholms Udde. Inriktningen är att 
använda området för marin service. Några företag har pekats ut som aktuella för etablering i 
området. Enligt den underhandsinformation som Båtsam fått så finns det i detaljplanen inte 
med något markområde som skulle kunna nyttjas för upptagning av båtar i klubbregi. Enligt 
Kruthusen AB som äger fastigheten så kan detta önskemål beaktas endast om kommunen 
genom ansvarig nämnd aktualiserar frågan och begär att ett markområde reserveras för 
ändamålet. Ett detaljplaneförslag lär inom kort komma ut för samråd. I samband med detta 
är det viktigt att frågan bevakas. 
 
Att Rosenholms Udde planeras för marin verksamhet och att Veteranbåtsföreningen 
sannolikt kan vara kvar i området stämmer väl med Båtsams Vision. Alternativet 
vinterförvaring genom ideella föreningar saknas dock. Det finns en lång tradition i Karlskrona 
med föreningsverksamhet inom båtlivet. Denna tradition bör kommunen fortsätta att stödja.   
 
Det finns flera skäl som gör det extra viktigt att nu bevaka planeringen för Rosenholms Udde. 
Ett skäl är att den mark som uppläggningsplatsen på Lorentsberg ligger på kan komma att 
bebyggas med bostäder. Ett markområde vid gamla skjutbanan vid Västra Mark utreds som 
alternativ. Det är oklart och tveksamt om detta alternativ klarar större och mera djupgående 
båtar. Dessutom planerar kommunen en kraftig utbyggnad av antalet båtplatser. Detta 
kräver också en bra planering av platser för vinteruppläggning av båtarna.  
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Båtsams styrelse hemställer därför att drifts- och servicenämnden hos Kruthusen AB 
aktualiserar att mark inom Rosenholms Udde bör planeras för vinteruppläggning i klubbregi 
och att detta tas med i nämndens kommande yttrande över detaljplanen för området. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Lars Larsson 
Ordförande Båtsam 
Kastanjev 14 
37160 Lyckeby 
0709-226477 
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