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Karlskrona kommun  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
371 83 Karlskrona 
 

Lyckeby Båtsällskaps synpunkter o förslag med anledning av planprogrammet för Lyckeby centrum. 
 
Karlskrona kommun har genom samhällsbyggnadsförvaltningen skickat ut ett förslag till planprogram för 

Lyckeby centrum och begärt in synpunkter på förslaget från Lyckeby båtsällskap (LBS). 

 

Med anledning av detta vill LBS framföra följande: 

 

Generellt sett ser LBS positivt på förslaget till utveckling av Lyckeby centrum. Bygga en gång- och 

cykelbro över Lyckebyån är också bra men vår bedömning är att föreslaget läge inte studerats tillräckligt 

noggrant bland annat med hänsyn till segelfri höjd, stigande havsvattenstånd, tillgänglighetsanpassning 

för rörelsehindrade samt det begränsade utrymmet på ömse sidor om ån för brons landfästen.  Vidare 

måste hänsyn tas till kajen vid Lyckebyåns västra sida intill Lyckåvägen då densamma används frekvent 

för sjösättningar på våren och upptagningar på hösten. Denna kaj används också som tilläggsplats för den 

som vill besöka centrum för inköp och annat samt utgör en lämplig tilläggsplats för en eventuell framtida 

turlinje. Det föreslagna läget för bron vid Åstugan skulle också medföra behov av att flytta ett stort antal 

båtplatser. 

 

Vi anser att fler alternativ för gång- och cykelbron måste studeras, till exempel ett läge sydväst om 

silostomten och i nära anslutning till densamma. Enligt vår bedömning är markområdena intill brons 

landfästen på båda sidor om ån tillräckligt stora för att ur tillgänglighetssynpunkt klara maxlutningar på 

ramper. Vidare finns förutsättningar för att klara en segelfri höjd motsvarande befintlig vägbro och 

järnvägsbro över ån längre söderut, vilket enligt LBS bör vara ett absolut krav. Ett annat alternativ att 

studera är ett läge uppströms intill vattenverket. Detta läge skulle inte medföra några negativa 

konsekvenser för båtlivet i ån.  

 

I det fortsatta nödvändiga utredningsarbetet avseende en gång- och cykelbro över Lyckebyån är 

det viktigt att LBS ges möjlighet att ta del av framtagna utredningar samt även får lämna 

synpunkter på desamma. 

 
Vidare måste hänsyn tas till LBS behov av få behålla nuvarande svajutrymme, invid slipområdet dvs. 
platsen mellan Slottsängens samfällighets södra del till nuvarande kaj vid Silostomtens norra del. Där 
kan gärna strandlinjen säkras upp mot framtida klimatförändringar. Några båtplatser/bryggor vill LBS 
inte att det skall byggas där, just med tanke på säkerheten vid sjösättning och upptagningar. Det kan 
vara svårt nog, redan nu då kraftigt strömmande vatten, hastiga nivåskillnader av vattennivån ställer till 
det. Krav på att svajutrymmet skall bibehållas, alltså.  
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Vad som också bör tas med i detta sammanhang är att den verksamhet som Lyckeby Båtsällskap 
bedriver är (nästan) att betrakta som K-märkt, då vid flera sjösättningar o framförallt upptagningar 
brukar ha intresserade besökare för att beskåda det som Vi kallar skådespel. Besök har bl.a. Tejn på 
Bornholms Havnmester gjort och han var mäkta imponerad. 
 
Lyckeby Båtsällskaps medlemmar och andra friluftsintresserade båtägare, äldre som ungdomar vill bli 
lika imponerade som vår danske frände, genom att Ni tar mycket stor hänsyn till Vårt förslag som 
kommer att gynna alla berörda.  
 
Båtlivet i Lyckebyån är intressant för många fler båtägare än de som har båtplatser där. Därför föreslår vi 
att övriga båtklubbar får ta del av den fortsatta planeringen av gc-bron och stränderna längs ån. Frågan 
bör därför tas upp  i Kommunens Båtråd  där båtlivets företrädare och kommunens politiker och 
tjänstemän träffas regelbundet. 
 
För Lyckeby Båtsällskap 
Lyckeby den 17 oktober 2016 
 
 
Lars Erik Blomqvist 
Ordf. 
 

 


