Signaler
Båtklubbarna i Karlskrona visar vision för båtlivet
KARLSKRONA KOMMUN

äger ett nedlagt militärt
varvs- och verkstadsområde centralt beläget vid havet
– Rosenholms Udde. Kommunen har
under tio år sökt efter exploatörer för
att utveckla detta unika område till
någon ”spännande” verksamhet, men
inget konkret förslag har presenterats.
Båtklubbarna har många gånger
påtalat att området har unika
förutsättningar för båtliv och sjösport
men inte fått något gensvar. Eftersom
området är stort – cirka 55 000
m2 – skulle både båtklubbar och
marinor kunna bedriva verksamhet
där och samnyttja en del investeringar inte minst för att främja miljön
vid vinteruppläggning och service av
fritidsbåtar.
Anläggningen ligger vid strandlinjen och är byggd för service och
underhåll av båtar. Byggnader,
verkstäder, ramper, kajer, el, vatten,
belysning och uppställningsytor
finns redan på plats. Behovet av
investeringar är för en gångs skull
begränsade. Föreningen Carlskrona

veteranbåtar har redan ett femtiotal
båtar i områdets lokaler vintertid för
underhåll och renovering. Föreningen
har nu blivit aviserad att den kommer
att sägas upp för avflyttning nästa år.
Kommunen planerar för en omfattande utbyggnad av fritidsbåtsplatser
intill andra områden i kommunen.
Det är redan svårigheter för större och
djupgående båtar att få tillgång till
vinteruppläggning och service av båtar
inom kommunen. Flera befintliga upp-

log med kommunen om att utveckla
förutsättningarna för ett bra och
miljövänligt båtliv samt att hjälpa veteranbåtsföreningen att få vara kvar.
Båtsam vill få kommunens politiker
att inse att de som ägare av Rosenholms Udde kan fatta beslut som ger
goda förutsättningar för detta.
I visionen ingår också att utveckla
sjösportsaktiviteter sommartid.
Området ligger mitt i skärgården
så det borde finnas förutsättningar för uthyrning av kanoter, båtar,
seglarkurser med mera. Sommartid
när båtarna ligger i sjön kan det bli
en fantastisk plats för uppställning
av husbilar eftersom där kan finns
läggningsplatser är också ifrågasatta
möjligheter till grillning, bad och
på grund av kommunens planering av
bastubad, fiske och olika sjösporbostäder och av miljöskäl. Obalansen
ter. Det finns förutsättningar för
mellan antal bryggplatser och möjbåtplatser längs ständerna. Där skulle
ligheter till vinterförvaring riskerar att
det kunna anläggas en hamn för alla
öka betydligt.
fina veteranbåtar. Rosenholms Udde
I detta läge har båtklubbarna
skulle kunna bli en ”spännande” entré
tillsammans via sitt samarbetsortill Karlskrona för de som kommer på
gan Båtsam tagit fram en vision för
infarten västerifrån. ✪
att utveckla Rosenholms Udde för
fritidsbåtliv, sjösport och kulturarv
Text: Lasse Larsson
i marin miljö. Syftet är få igång en diawww.batsam.com

BOATHANDLING SYSTEMS
PRISVÄRDA HELGALVANISERADE
BÅTSTÖTTOR
Skrovplatta av målad marinplywood för hög hållbarhet.
Top-fäste, ledat. Varmgalvaniserad. Rostfri skruv med
låsmutter.

SBS

Mastkran

-märkt
Lyfthöjd ca 12
eller15 meter.
Lyftvikt max 500 kg.
Varmgalvaniserad.
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Massiv trapetsgänga med
stor vingmutter för enkel
och snabb justering.
Varmgalvaniserad.
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Drevlyft
I J 750

Båtdolly M3500

G-C Trailer

-märkt. Maxlast 15 ton.
Varmgalvaniserad.
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