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Synpunkter detaljplan Gäddan 3 från Saltö-Ekholmens Trädgårds- och 
Intresseförenings styrelsemöte. 
 
"Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening (SETI) önskar ge följande yttrande 
angående detaljplanen för Gäddan 3: 
 
SETI har god dialog med kommunen angående frågor om trafik, parkering, grönytor, 
förskola, skola och andra allmänna intressen. För att dessa frågor ska bevakas önskar vi att 
man jobbar vidare med följande synpunkter för detaljplanens fortsatta arbete: 
 
1. Parkering är en fråga som blivit mer och mer relevant på Saltö-Ekholmen. Det har blivit 
brist på parkering och SETI anser att de planerade bostäderna bör ha ett parkeringstal så att 
varje lägenhet har möjlighet till en parkeringsplats. I Karlskrona är det sällan aktuellt med 
föreslagen bilpool och det är inte alla som kan använda kollektivtrafiken för att ta sig till 
jobbet. Det är snarare så att många har två bilar. Boende vid Utövägen har redan idag problem 
med parkering och vi ser det som viktigt att kommunen löser parkeringsfrågan för de 
planerade bostäderna så det inte påverkar den redan pressade parkeringssituationen. 
 
2. Trafiken som kommer svänga av efter bron och även vid Utövägen bör hanteras så att det 
ej uppstår farliga trafiksituationer när bilar ska svänga av Tjurkövägen och andra bilar ska 
förbi vidare in mot Trossö. 
 
3. Förskola är idag en bristfråga i kommunen. Karlskrona planerade temporära paviljonger på 
Saltö bollplan för att kunna hantera en del av bristen. Det är idag svårt att få plats för barn i 
förskolan på Saltö och flera har fått pendla utanför stan. SETI anser att denna fråga bör lösas 
inom de planerade bostäderna så att en förskola etableras i de planerade kvarteren. Dels för att 
de som flyttar till de planerade bostäderna har en förskoleplats löst men även för att lätta på 
trycket på den befintliga förskolan och närområdet.  
 
4. Fotbollsplanen är viktig att bevara då det är långt till närmsta idrottsplats förutom den. 
SETI anser att den bör utvecklas vidare för att bevaras. Detta kan även bli en bra koppling till 
de planerade bostäderna om man t.ex. gör planen till en gräsplan, anlägger basketplan, 
tennisplan, utegym, utvecklar friidrottsmöjligheter och gör platsen mer till en fullständig 
idrottsplats. Inte bara för Saltö-Ekholmsborna men för alla i Karlskrona. Kontakten med havet 
är något unikt och bör förstärkas och lyftas fram av kommunen som en av stadens styrkor. 
 
5. Promenadstråket runt Saltö är populärt och det finns en god möjlighet att göra iordning 
stråket genom hamnen och det planerade området. Ett exempel kan vara att koppla material 
och stråk så de går ihop med bryggorna längs Borgmästarfjärden vid Trossö och 
marknadsföra promenadstråket från Trossö runt Saltö och Dragsö som en av stadens styrkor. 
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I övrigt ser SETI positivt på att man utvecklar området och tillför kallbadhus. Vi hoppas att 
kommunen även utvecklar områdena runtom de planerade bostäderna med parkering, 
idrottsplats och promenadstråk så att det gynnar både de som flyttar in och de som redan bor i 
området.” 
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