Årsrapport 2010 från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitte
Under det nu gångna verksamhetsåret 2010 har vår föreningen bl.a. besvarat en remiss
beträffande kommunens ”Översiktsplan 2030”, samt diskuterat ett nytt och omfattande
programförslag för stadsdelen Pottholmen, där vi motsätter oss att de gamla Strandgårdsbyggnaderna rivs. Vi har också, i likhet med tidigare år, engagerat oss i världsarvsfrågorna och bevarandet av vårt gemensamma kulturarv. Föreningen har varit väl
representerad i av kommunen arrangerade möten angående idéer och marknadsföring
av världsarvet ,”Örlogsstaden Karlskrona”, och vid presentation och diskussion av nya
planer för stadsmiljön. Föreningen har fortsatt kampen för 1700-talsmagasinen i Kalvhagen, vilket resulterat i ett löfte från kommunen och länsstyrelsen, att byggnaderna ska
iordningställas och bevaras. Tyvärr kommer magasinen inte att få stå kvar på nuvarande
plats, vilket fastighetsägaren motsätter sig, utan flyttas till Wämöparken. Under året har
föreningen också i skrivelser till kommunen och i media, framfört ett förslag om anläggandet av ett havsbad/kallbadhus på Södra Saltös udde.
Föreningen Gamla Carlscrona har under 2010 yttrat sig över följande planfrågor:
12 januari
Förslag till nya kvartersnamn vid Skeppsbrokajen
19 februari
Detaljplan för Skantze 7, Ronnebygatan 3
24 mars		
Detaljplan för K-na 6:24, Stadsträdgården
22 april		
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl. (Marinmuseum)
22 april		
Ändring av detaljplan för del av kv. Stuart, Trossö (även 30/6)
2 juni		
Förslag till Översiktsplan 2030, för Karlskrona kommun
30 juni		
Detaljplan för Spårvägen 9 m.fl. (Gräsvik)
6 juli		
Förslag till flytt av magasinsbyggnader på fastigheten Gulin 1
15 september
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna park
		
(Litorina folkhögskola)
(12/1 2011
Program för detaljplan för Pottholmen)
Stadsmiljökommittén har under året genomfört fyra sammanträden, remissvar och
yttranden har också diskuterats och förankrats i föreningens styrelse. Avgivna skrivelser
med underlag är tillgängliga för våra medlemmar i föreningslokalen, och yttrande finns
dessutom utlagda på Gamla Carlscronas hemsida. Medlemmar har i samband med föreningens möten och arrangemang, och vid mer spontana kontakter, framfört värdefulla
synpunkter och förslag. Vi känner också att föreningens arbete har respons, och möter
respekt, från en bred allmänhet. /Rolf Andersson

Strandgårdens byggnader som Gamla Carlscrona vill bevara (foto: Rolf Andersson)
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2010 som tillika är föreningens 65:e arbetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:		
Invald
Jan-Eric Jansson			ordförande			1999
Göran Mårtensson		
vice ordförande			
1996
Rolf Andersson			sekreterare			2000
Rune Ohlsson			kassör				2004
Sten A Petersson			redaktör				1976
Kerstin Petersson			ledamot/kansliansvarig		1999
Britt Hillborg			ledamot 				2002
Ingemar Fredriksson		ledamot				2003
Emma Anbrand			ledamot				2004
Kerstin Claesson			suppleant			2008
Carolina Moberg			
suppleant			
2010
Vakant
Vakant
Revisorer
Helene Hansson			ordinarie			1993
Ingemar Nilsson			ordinarie			1999
Ingrid Wijk-Arnoldsson		
ersättare				
1999
Margit Svensson			
ersättare				
1999
Valberedning
Birgit Arleskog
Anita Trulsson
Vakant
Kommittéer utsedda av styrelsen
Redaktions- och bokkommitté: Göran Mårtensson (sammankallande), Rolf
Andersson, Ingemar Fredriksson och Sten A Petersson.
Programkommitté: Kerstin Petersson (sammankallande), Kerstin Claesson, Britt
Hillborg och Jan-Eric Jansson.
Stadsmiljökommitté, Rolf Andersson (sammankallande), Emma Anbrand, Ingemar
Fredriksson, Britt Hillborg, Jan-Eric Jansson, Carolina Moberg och Sten A Petersson.
Stipendiekommitté: Emma Anbrand (sammankallande), Karin Bång Danielsson, JanEric Jansson, Christer Peters och Eva Thorell.
Data-Bildansvarig: Göran Mårtensson och Rune Ohlsson
Klipp- och klistra-ansvarig: Kerstin Claesson
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Styrelsens arbete:
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har enskilda
styrelsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.
Föreningens medlemsantal
Den 31 december 2010 uppgick antalet medlemmar till 3.343.
Årsavgiften för 2010 har varit 100 kronor.
Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Musikhuset, S Kungsgatan 1, torsdagen den 25 mars.
Årsmötet inleddes med att ordförande Jan-Eric Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna.
Föreningens stipendiekommitté har beslutat att inte dela ut några kulturstipendier eftersom
kapitaltillväxten på fonderna varit minimala.
Programkommittén fick då i uppdrag att ordna någon form av underhållning som
inledning på årsmötet. Rune Ohlsson visade några filmer. Härefter följde parentation
över de medlemmar, som under året lämnat föreningen och jordelivet. Efter
årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe med dopp.
Övriga aktiviteter
11 jan Möte ang 1700-talsmagasinen med stadsarkitekten m fl. Kommunhuset.
Rolf Andersson deltog.
21 jan Besök av Leifh Stenholm, som berättade om hur stan blev världsarvet.
18 feb Filmafton. Rune Ohlsson visade.
25 feb Kaulskroniten packas och expedieras.
1 mar Kaulskroniten, postlådor hämtades.
3 mar Vänortskommittén har årsmöte. Britt Hillborg deltog.
11 mar Världsarvskoordinator Lena A Johansson visar film om Sveriges 14
världsarv och redogör om framtiden. Resumé om vårt världsarv under åren.
26 mar Världsarvsmöte arrangemang och marknadsföring. Blekinge museums hörsal.
Rolf Andersson deltog.
15 apr Ingemar Fredriksson berättade om sitt studiematerial, boken
”Länkar till det förflutna”.
27 apr Världsarvets styrgruppsmöte. Örlogsbasens dykcenter. Rolf Andersson deltog
1 maj Reveljen passerade, stannade och spelade utanför föreningslokalen.
Reveljkorten delades ut under marschen för sista gången. Vi hade ”Öppet
Hus” och serverade kaffe, småfranska och kaka. Gun Ekedahl, Britt Hillborg,
Inga-Britta Jansson. Kerstin Claesson och Kerstin Petersson serverade.
10 maj Lena Johansson möte om Världsarvsporten. Jan-Eric Jansson och Kerstin
Petersson deltog.
25 maj Rundvandring – Världsarvet på Gamla Varvet. Sven Norén guidade. Gun
Ekedahl, Britt Hillborg och Laila Olander servade.
25 maj Klassträff. Rune visade film.
2 jun Båtutflykt med M/S Södern. Sven Norén guidade. Avresa från Kungsbron.
Britt Hillborg servade.
3 jun Nostalgidag i Wämöparken. Jan-Eric Jansson hade försäljning.
5 jun Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Torhamn. Britt Hillborg och Birgitta
Lindström deltog.
5 jun Världsmiljödagen i Hoglands Park. Jan-Eric Jansson deltog.
10 jun Vämöportalen invigdes. Gåva från FGC. Jan-Eric Jansson och Britt Hillborg
hade försäljning. Rune Ohlsson och Ingemar Fredriksson deltog.
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24 jun
12 aug
1214 aug
24 aug
4 sep
16 sep
27 sep
1 okt
5 okt
9 okt
18 okt
21 okt
22 okt
27 okt
19 nov

22 nov
26 nov
28 nov
1 dec
2 dec
20 dec
dec

Lövmarknaden. ”Öppet Hus” i föreningslokalen. Försäljning på den
sedvanliga platsen framför Trefaldighetskyrkan.
Bussresa till Kristianopel m fl platser. Leifh Stenholm guidade och berättade
om dansktiden. Avresa från Rådhuset kl 10.00.
SAIL 2010. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning vid Kungsbron
samt försäljning av foto från FGC:s databassamling. ”Öppet Hus” i lokalen.
Möte med stadsarkitekten Hans Juhlin och projektledaren Jan-Anders Glanz.
Rolf Andersson och Ingemar Fredriksson deltog.
Trafikens Dag på Klaipedaplatsen. Jan-Eric Jansson hade försäljning.
Besök av Ivar Wenster, som berättade om civila världsarvet.
Kaulskroniten nr 2:2010 levereras direkt till medlemmarna från tryckeriet.
Föreläsning av Kjell Albin Abrahamsson på Littorina folkhögskola.
Britt Hillborg deltog.
Lena Johansson och Lenny Mostberg - uppföljning av Världsarvsporten.
Jan-Eric Jansson, Britt Hillborg och Kerstin Petersson deltog.
Blekinge Hembygdsförbund. Dokumentera gamla byggnader.
Britt Hillborg och Gun Ekedahl deltog.
Blekinge Museum har haft sammankomst ”Dokumentera Blekinge”.
Britt Hillborg deltog.
Tema: Rolf Andersson berättade om föreningen som remissinstans.
Panel: Politiker och tjänstemän var inbjudna. Carolina Moberg medverkade.
Världsarvsmöte om idéer och marknadsföring i Blekinge Museums hörsal.
Rolf Andersson, Britt Hillborg och Kerstin Petersson deltog.
”Visit Karlskrona”: Frukostmöte i hotell Scandic, samordning vid
arrangemang. Rolf Andersson, Britt Hillborg och Kerstin Petersson deltog.
Festkväll. Föreningen Gamla Carlscrona firar 65 års jubileum. Underhållning
av 1700-tals-föreningen Carlscrona Rediviva med programmet ”Carlscronas
första 100 år”. Rolf Ch Johansson underhöll med pianomusik.
Välkomsthälsning från föreningens styrelse genom ordförande Jan-Eric
Jansson. Förtäring. Kaffe och födelsedagstårta.
Föreningens årsbok levereras. Kerstin Petersson, Ingemar Fredriksson och
Rolf Andersson tog emot leveransen.
Pressvisning av årsbok 2010.
1:a advent. ”Öppet Hus” i föreningslokalen med glögg och tillbehör, kaffe
och pepparkaka. Försäljning av årsbok 2010, vilken presenterades kl 13.30
av föreningens bokkommitté.
Julmarknad, Björkbackens äldreboende, Vedeby kl 10.00-15.00.
Kerstin Petersson hade försäljning.
Samrådsmöte angående Pottholmen. Rolf Andersson, Jan-Eric Jansson och
Carolina Moberg deltog.
Försäljning av årsbok 2010 i Maxi entré kl 10.00-20.00 med Göran Mårtensson,
Gun Ekedahl, Britt Hillborg, Kerstin Claesson och Carolina Moberg.
Försäljning av årsbok 2010 i Wachtmeister. Jan-Eric Jansson handhar
försäljning charmant som vanligt.

Donationer 1 maj 2010. Under årets reveljmarsch spelades marschen Blekingeflickan,
av Marinens Musikkår, komponerad av Gunnar Lidberg och skänkt till Föreningen Gamla
Carlscrona. Kostnaden för tryckning av noterna sponsrades ur donation, skänkt av en medlem.
Den 10 juni 2010 invigdes en ny entréportal vid Wämöparken. Medel till byggnation av
portalen är taget ur samma donation.
Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat material för
årsbok 2010.
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Kommittén för stadsmiljöfrågor har besvarat stadsmiljöfrågor samt sammanställt
pressmeddelande i ärendena. Dessa finns även på föreningens hemsida.
Arkivgruppen har arbetat med material och levererat arkivmaterial till Länsarkivet i Bräkne
Hoby och Kommunarkivet, Gullberna. Britt Hillborg,Gun Ekedahl, Birgitta Lindström och
Kerstin Petersson medverkade.
Medlemsbladet Kaulskroniten 25:e årgången, har utkommit med två nummer, 1:2010 och
2:2010 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A Petersson.
Bokutgivning Årsbok 2010. Boken är författad av Bokkommittén. Göran Mårtensson och
Rune Ohlsson har varit behjälpliga med framtagande av foton. Ledamöterna i redaktions- och
bokkommittén var ansvariga och dessutom var Göran Mårtensson ansvarig för layout och
bearbetning i dator till färdigt original för tryckning. Tryckningen av boken har utförts av Hans
Tryck och Förlag, Karlskrona.
Stipendiekommittén har ej sammanträtt under året.
Gåvor Ett flertal penningsummor har av medlemmarna donerats till föreningen under året då
medlemmarna anser att föreningen bedriver en viktig verksamhet och är därför villiga tillskjuta
ett belopp utöver medlemsavgiften. Dessutom har föreningen erhållit böcker, foton och filmer.
I övrigt Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar har varit föreningens representanter vid
olika tillfällen. FGC-ledamoten Rune Ohlsson har hjälpt föreningen med att scanna in foton i
databas. Rune fortsätter med detta arbete. Rune framställer foton enligt beställningar vid SAIL
2010. Föreningen vill rikta ett särskilt tack till Rune för hans ovärderliga arbete.
Slutord
Vårt 65-årsjubileum 2010 uppmärksammades under året genom ett lyckat program med
världsarvstema. Vi har, som vanligt gett ut en årsbok , som vi är mycket nöjda med. STORT
TACK till vår redaktion med Göran Mårtensson i spetsen.
Medlemsbladet ”Kaulskroniten” har också jubilerat med sina 25 år. I år har vi kunnat glädjas åt
två bra utgåvor. ”Kaulskroniten” är verkligen vårt fönster utåt.
En händelse under året var Wämöportalens tillkomst. Vi känner stor del i detta återskapande.
Dels att den blev en bra kopia av den gamla portalen från 1910 och dels genom ett ekonomiskt
bidrag från Lennart Perssons minnesfond. Vi medverkade även till att musikmarschen
”Björkholmsflickan”, fick sitt uruppförande på reveljdagen 1:a maj.
Ett TACK till alla medlemmar, som har hjälpt till och visat intresse för vår gemensamma
verksamhet. Även ett TACK till alla våra personer, som på olika sätt har bidragit till att stärka
vårt arbete för föreningen Gamla Carlscrona. Föreningen står på en god ekonomisk grund. Vi
ser med glädje fram emot nästa verksamhetsår 2011.
Styrelsen för FGC

Årsbok 2010
Folkliv och händelser i bild från Karlskrona

Boken med 141 unika bilder blev en succé. Passa på och beställ
ditt exemplar. Pris 120 kr (Erbjudande, 150 kr inklusive frakt).
Ring: 0455-10190 eller e-post: info@fgc.nu
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