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Karlskrona kan få en
ny saluhall i hamnen

Fängelse
för redan
inlåst
KARLSKRONA. Två månaders fängelse blir
straffet för en 37-åring
som döms för en lång
rad brott. Det handlar
om fyra fall av grov
olovlig körning, två
rattfyllerier, två ringa
narkotikabrott och
brott mot knivlagen.
Mannen sitter redan
inlåst. I mars dömdes
han till ett halvårs
f ängelse för bland

annat häleri, tio fall av
grov olovlig körning
och åtta rattfyllerier.
Han började avtjäna
det straffet i slutet av
juli.

● ●En plats full av liv med ett myller av människor och mat.
● ●Det kan bli verklighet i Handelshamnen i Karlskrona.
● ●– Vi har hämtat inspiration från Köpenhamn, säger Magnus Larsson (C).
Karlskrona. Han lyfter
fram två platser som är aktuella för den nya saluhallen: hamnmagasinen vid
Aspöfärjan och skatehallen.
– Vi för diskussioner
kring att göra hamnmagasinen lediga för den här typen av verksamhet under
förutsättning att vi hittar
andra lokaler för den verksamhet som finns där i
dag. Vad gäller skatehallen
så är ju planen att den på
sikt ska flytta till ett bättre
ställe, säger kommunalråd
Magnus Larsson.

Kalendern

Han har just kommit hem

från en studieresa tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
där de bland annat besökte Malmös nya saluhall
och två liknande ställen i
Köpenhamn. De gamla industrilokalerna som nu
sjuder av liv är något som
kommunalrådet alltså gärna vill se i Karlskrona.
– Jag ser ett myller av
olika matställen framför
mig och även försäljning
av till exempel ostar och
charkuterier. Vi har ju ett
antal matvagnar som
finns utplacerade i staden,
att samla dem på samma
ställe skulle bli både bättre
och snyggare.

Karlskrona har inte haft
någon saluhall sedan början av 1950-talet då arkitekten August Strehlenerts pampiga byggnad på
Fisktorget revs. Magnus
Larsson tror att intresset
för en ny saluhall är stort.
– Handelshamnen är ett
stort område där det tyvärr inte händer så mycket. I dag är det ju mest parkeringar vilket är lite synd

Magnus Larsson (C) har bland annat Copenhagen Street Market i tankarna när han beskriver Karlskronas nya saluhall som kan
bli verklighet redan inom ett år.

Karlskronas saluhall på Fisktorget revs 1950-51 och sedan
dess har staden varit utan.

Tanken är att kommunens hamnkontor eller skatehallen
i Handelshamnen ska göra plats åt den nya saluhallen.

på en så fin del av Karlskrona. Det gäller att hitta
liv i området för att få folk
att börja komma dit igen.

heten i rätt skick, men jag
vill inte gå ut med några
namn ännu.
När kan vi få se en ny
saluhall i Karlskrona?
– Jag hoppas att vi kan
förverkliga
planerna

Nu är planen att hitta ersättningslokaler för i för-

sta hand hamnkontoret
som i dag huserar i magasinen vid Aspöfärjan.
Och att få ekonomi i det
hela.
– Vi har en intressent
vad gäller att få fastig

inom det närmaste året,
säger Magnus Larsson.
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Vilda idéer efter politikernas studieresa
Bygg lekplatser på hustak
och gör Sturkö till en ny
stadsdel.
Kommunalrådet Magnus
Larsson (C) har flera idéer
efter politikernas studieresa.
Karlskrona. Syftet med

studieresan som miljöoch samhällsbyggnadsnämnden gjorde tillsammans med ett par tjänste-

män förra veckan var att
titta på bostadsbyggandet
i tre städer.

De besökte Malmö, Köpenhamn och Helsingborg för att hämta inspiration till framtidens bo
städer i Karlskrona. Och
inspiration fick de om
man ska tro kommunal
rådet Magnus Larsson (C).
– Det finns en massa

spännande idéer som vi
kan titta vidare på, även
om en del kanske passar
bäst i storstäder.
En av dem är att låta förskolebarn leka på taken.
– I Köpenhamn utnyttjade en förskola taket som
lekplats och basketplan.
Det är ju också ett sätt att
skapa ytor när man för
tätar staden som vi nu gör
på Trossö. Vi behöver ju

fler förskolor eftersom
många väljer att bo kvar i
stan när de skaffat barn.

Frågan är om Karlskronas
föräldrar är redo för lekplatser på hustak.
– Nja, jag vet inte om
tiden är mogen. Men det är
intressant, säger Magnus
Larsson.
En annan idé är att göra
Sturkö till en ny stadsdel.

Anonyma Alkoholister:
kl 18—19. Saltö mellan
broarna.
Fria Sällskapet Länkarna:
kl 17—20. Drottninggatan
29, Karlskrona.
Höstmöte/månadsmöte:
kl 14—16.30. Samarbete
med ABF. Underhållning.
PRO-lokalen, Hasslö.
RPG Studiecirkel:
kl 10—12. Avlägsna öar.
Ledare Pär Tyrberg.
Mariedalskyrkan, Karlskrona.
RPG Bokcirkel: kl 10—12.
Krigsdagböcker av Astrid
Lindgren. Ledare Gudrun
Karlsson. Möllebacks
kyrkan, Karlskrona.
International day på BTH:
kl 10—17. Leo Razzak föreläser, internationell mässa,
dansuppvisningar och
internationell karaoke.
Multisalen, BTH, Karlskrona.
Träffpunkten Elineberg:
kl 09.30—10.15. Gudstjänst med Rödeby kyrka,
mässa. samlingssalen
Elineberg, Rödeby.
Träffpunkten Elineberg:
kl 14—15. Hembygds
föreningen Rödeby visar
film och bilder. Samlingssalen Elineberg, Rödeby.
Kvällsmässa: kl 18—19.
Lunds biskop Johan
Tyrberg besöker Rödeby
församling. Mingel. Rödeby
kyrka.

Gribshunden — danske
kungens skepp: kl 11—17.
Blekinge museum.
Karl XII:s kreditorer: kl
11—17. Blekinge museum.
MOTION

I det fallet sneglar politikerna på danska Dragör.
– Det är intressant med
tanke på den Struköpendeln som är populär. Vi ser
ett ökat intresse av byggnation och utveckling på
ön, men man vill ju samtidigt behålla det gemytliga.
Hur många av idéerna
som blir verklighet är dock
oklart i nuläget.
Maria Gisselquist

Träffpunkt af Klint:
kl 13—16. Träning
i träningslokalen.
UNDERHÅLLNING

PRO Rödeby — kulturkafé:
kl 18.30—20. Gäster: Hjort
och Ågren. Centrumhuset,
Rödeby.
MUSIK

Naoko Sakata Trio:
kl 19.30—21.30. Jazz
Konsert i Karlskronas regi.
Konserthusets Foaje,
Karlskrona.

