Karlskrona den 22 februari, 2021.

INTERPELLATION
Till Magnus Larsson (C), kommunalråd.

Karlskronahem ska bygga ett nytt äldreboende i Nättraby. Tanken var att det
skulle byggas intill det nuvarande boendet i Fredriksdal. Nu har bygglovet blivit
överklagat av närboende och Länsstyrelsen i Blekinge har gått på de klagandes
synpunkter.
När jag läser detta beslut från Länsstyrelsen, är min uppfattning att kommunen
och Karlskronahem måste se sig efter en annan tomt i Nättraby.
Det är en förutsättning för att det i nutid ska kunna byggas ett äldreboende i
Nättraby.
Jag tycker att det området som var tänkt för en utbyggnad, istället kan göras
om till ett naturområde.
Det finns ett annat område i Fredriksdal, som ligger på andra sidan om det
nuvarande boendet. Det är en plats som i flera synpunkter är lämpligare att
bygga på.
Att driva detaljplanen på den tomt som bygglovet är beviljat på, kommer med
största sannolikhet att fortsätta överklagas av de boende i området.
Jag anser att det därför är bättre att redan nu hitta en annan plats för ett
äldreboende i Nättraby.
Just nu pågår arbetet med en ny detaljplan i centrala Nättraby, där det i dag
ligger ett antal butiker samt Havsgårdens förskola.
Om det finns förutsättningar för det, bör äldreboendet placeras i centrum,
nära vårdcentral, folktandvård och handel.
Detaljplanen för det här området utgörs av många bostäder och skulle säkert
vara ett bra alternativ i Nättraby.
Att bygga om ett äldreboende kommer att kosta mycket pengar. Med all
sannolikhet blir det billigare att bygga ett nytt i stället. (När Hammarbygården i
Jämjö skulle byggas om, visade det sig att det blev billigare att riva och bygga
nytt istället.)
Min fråga till dig Magnus Larsson är:

Vilka alternativa tomter har du tittat på för att ett äldreboende ska kunna
byggas i Nättraby i nutid?

Carl-Göran Svensson (M), ledamot i kommunfullmäktige, Karlskrona.

