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Beträffande minstationen, Killeberget Östra Hästholmen, Karlskrona kommun
Bakgrund
Vid möte 2010-02-17 där representanter för Fortifikationsverket, Marinbasen, Karlskrona kommun,
Marinmuseum, Ö. Hästholmen/Ytteröns samhällsförening och KA2 Mul-division Intressenter deltog
diskuterades intresset och möjligheterna att bevara den f d minstationen på Killeberget.
Fortifikationsverket informerade om att området fortsättningsvis utgör övningsområde för försvaret och att
fastigheten i sin helhet ej kan försäljas. Fortifikationsverket kommer utföra arbeten i området för att
säkerställa att allmänhet ej kommer till skada av kvarvarande militära anläggningar på ön.
Bevarandevärdet av just minstationen anses bl a av Marinmuseum, Länsstyrelsen och Karlskrona kommun
som stort och viktigt då anläggningen och dess förutvarande funktion ingick i det svenska kustförsvaret och
har således ett historiskt värde från tiden för ”det kalla kriget”.
Marinmuseum åskådliggör genom utställningar denna tidsperiod och vill genom att peka på olika
besöksvärda platser ytterligare öka allmänhetens kunskaper om denna tid.
Vi anser därför att anläggningar på Ytterön/Ö Hästholmen kan utgöra platser viktiga för att åskådliggöra
delar av historiebeskrivningen. Kommunens attraktion höjs och lokalbefolkning med dess föreningar kan
skapa möjligheter till vissa inkomster vid t ex guidning av besökare.
Ärende
Med bakgrund av ovan vill Karlskrona kommun härmed anmäla sitt intresse att förvärva själva
minstationen på Killeberget med nuvarande utrustning, dock ej omkringliggande mark. Syftet är att
tillsammans med andra anläggningar i vår skärgård främja den historiska betydelsen av det dåvarande
kustförsvaret samt öka besöksvärdet i skärgården. Incidenten med den ryska U137 understryker också
värdet av ett bevarande av anläggningen.
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Karlskrona kommun önskar ett sammanträffande med berörda tjänstemän inom Fortifikationsverket för att
diskutera ett eventuellt förvärv.
Karlskrona kommun önskar även information om vilka fortsatta arbeten som planeras av
Fortifikationsverket på Ytterön/Hästholmen.
Kontaktpersoner på Karlskrona kommun:
Näringslivsenheten Carl-Axel Ottosson 0455-30 30 46 eller E-post carl-axel.ottosson@karlskrona.se
Mark- och exploateringsavdelningen Hans-Olof Hansson 0455-30 31 39 hans-olof.hansson@karlskrona.se
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