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Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00-- 

Beslutande Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
   

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Thomas Johansson (S) 
Britt Kilsäter (M) 

 Lena Sandgren (S) 
Laila Johansson (KD) 
 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Anna Atmander (MP) 
Ulrika Berggren (SD) 
Anette Höglund (L) 

Övriga Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Rosita Wendell, sekreterare 

 

Paragrafer 65  

Utses att justera Mona Wettergren 

Justeringsdatum  2020-10-21 

   
Sekreterare Rosita Wendell  
   
   
Ordförande Claes Jansson  
   
   
Justerande Mona Wettergren 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2020-10-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-11-12 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 65 Ansökan om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler 2020/2883 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden antar följande utlåtande: 
 
Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden 
anser att behovet av tillgänglighetsanpassning i Smithska huset, enligt projektansökan, 
är synnerligen angeläget. Förbättrad tillgänglighet är av avgörande betydelse för att alla 
som önskar kan ta del av vår historia. 
 
att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Ett område i norra delen av den gamla så kallade ”rutnätsstaden” i Karlshamn kallas 
Kulturkvarteren. Här finns mycket av den gamla bebyggelsen kvar, med husen utefter 
Drottninggatan och magasinsbyggnader utefter Ågatan. Staden och stadsplanen härrör 
från 1600-talet, men de äldre bevarade husen är i huvudsak byggda efter den förödande 
stadsbranden 1763. 
 
Här finns det Smithska huset, som är huvudbyggnad för Karlshamns Museum, 
Skottsbergska gården, Sveriges bäst bevarade köpmansgård, Punschmuseet som visar 
hur JN von Bergen och son tillverkade punsch i början av förra seklet. Konsthallen, drivs 
av Karlshamns konstförening. 
 
I anslutning till museigården finns även Expressenhallen (utställnings- och 
samlingslokal),Jugendhuset, Tobaksladan, det gamla Holländarhuset, det gamla 
magasinet ”stenladan” och ett vagnsskjul. Jugendhuset rymmer ett sammanträdesrum i 
genuint utförande från sekelskiftet 1800/1900, byggt som kontor och samlingslokal i 
anslutning till L. O Smiths Hellerströmska Brännsvinsfabrik, huset har flyttats två gånger. 
Holländarhuset har också flyttats till museigården. Expressengården och 
Expressenhallen har sina namn efter den åkeriverksamhet som bedrivits här under lång 
tid av AB Karlshamns Expressbyrå. 
 
Karlshamns Museum och Smithska huset en viktig centralpunkt i Kulturkvarteren. 
Museet har en bred egen verksamhet och många andra föreningar nyttjar museets 
lokaler för egna arrangemang. Bostadshuset med entré från Drottninggatan är inte 
tillgänglig och anpassning är knappast möjligt, beroende på att hela fastigheten är 
kulturhistoriskt skyddad (K-märkt). Samtliga verksamheter skulle påverkas positivt av att 
museet får en mer tillgänglig huvudentré. Innergården är tillgänglig för 
funktionshindrade. 
 
Verksamhetsmässigt är det förstås mycket betydelsefullt att kunna erbjuda 
tillgänglighetsanpassade lokaler. Framkomligheten över museigården skulle förbättras 
så att också Expressenhallen och Jugendhuset nås utan trappsteg. 
Många enskilda besökare hindras av otillgängligheten, men framför personer som är i 
behov av rullstol eller rullator kan inte ta del av upplevelsen. 
 
Projektet med ny entré, handikapptoalett, hiss och brandskyddsåtgärder ger ökade 
möjligheter för museets verksamhet. Föreningen Karlshamns Museum bedriver sin 
verksamhet i en stor del av kvarterets olika byggnader. All verksamhet är i av 
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kommunen ägda fastigheter. Kommunfullmäktige utser varje mandatperiod två 
ledamöter och en suppleant i föreningens styrelse. 
 
Förbättrad tillgänglighet är av avgörande betydelse för museets framtid! 
 
Beslutsunderlag 
 
Bidragsansökan till Boverket 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen Karlshamns Museum,  
ordförande@karlshamnsmuseum.se 
 
 
 
 
 
 
 


