Årsrapport 2011 från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté
Föreningen har också under det nu gångna verksamhetsåret varit engagerad i frågor
kring vår stadsmiljö, vilket bl.a. resulterat i följande remissyttranden till Karlskrona
kommun:
9 januari
Program för detaljplan för Pottholmen, Trossö
		
I början på året följde vi också upp yttrandet till kommunen, med
		insändare i
lokalpressen, där vi bl.a. underströk vikten av att strandgårdsbyggna
derna ska bevaras vid en framtida exploatering av området.
27 juli		
Detaljplan för Dahlberg 45 m.fl, Trossö
31 juli		
Detaljplan för del av Magistraten 16 och del av K-na 4:43, Trossö
10 augusti
Detaljplan för Skantze 7, Trossö
10 augusti
Detaljplan för Dahlberg 38, 62 och K-na 4:1, Trossö
8 november
Ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå Port
7 december
Ändring av detaljplan för Wattrang 21, Trossö
Den 10 februari gjorde stadsmiljökommittén ett besök på gamla fängelsefastigheten
på Björkholmen, vilket den 4 mars resulterade i en skrivelse till länsstyrelsen med begäran om kulturminnesförklaring- och K-märkning.
Under året genomförde stadsmiljökommittén en yttre besiktning av fastigheter på
Trossö, med avseende på brister i underhållet. Den 7 december tillställde föreningen en
skrivelse till de antikvariska myndigheterna inom länsstyrelsen och kommunen, med
en uppmaning om att genomföra en total kartläggning av äldre byggnader, samt att
förhindra forsatt förfall. Frågan fick tacksamt stor uppmärksamhet i såväl lokala som
regionala media.
Föreningen har under året, i samarbete Lions- klubbarna i Karlskrona, diskuterat förutsättningar samt sökt sponsormedel för konstnärlig utsmyckning av Ristorgstrappan.
Det planerade konstverket, inklusive minnestavla, ska ha Wittus Andersson- tema.
Tyvärr har vi också under detta år, trots löften från myndigheterna om bevarande
och eventuell flytt till hembygdsparken i Wämö, varit tvungna att agera beträffande
1700-talsmagasinens fortsatta förfall i Kalvhagen. En fråga som också väckt stort intresse i både lokala och regionala media.
Stadsmiljökommittén har under året genomfört fyra sammanträden. Remissvar och
skrivelser 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.
Föreningen har varit väl representerad i, av kommunen m.fl. arrangerade möten angående frågor kring stadsmiljö och världsarv. 			
Rolf Andersson

22

Överst: Ristorgstrappan. Invigningen
29 juli 2011
Till vänster: Ristorgstrappan i
januari 2012
Nedan: Två bilder från Stadmiljökommitténs besök på gamla fängelset
på Björkholmen. Till höger syns ett
gammakt vakttorn i förfall.
Samtliga foto: Rolf Andersson
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för verksamhetsåret
2011 som tillika är föreningens 66:e arbetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:		
Invald
Jan-Eric Jansson		
ordförande 1999-2011
Göran Mårtensson		
vice ordf. Tf..ordf. from Juli 2011
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		
2010-2011
Larsgöran Sandqvist
suppleant				2011
Bo Sangefors		suppleant				2011
Revisorer
Helene Hansson
ordinarie
Ingeborg Green
ordinarie
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare
Margit Svensson
ersättare

1993
1999
1999
1999

Valberedning
Anita Trulsson
Kommittéer utsedda av styrelsen.
Redaktions- och bokkommitté: Göran Mårtensson (sammankallande). Rolf
Andersson, Ingemar Fredriksson och Sten A. Petersson.
Stadsmiljökommité. Rolf Andersson (sammankallande), Jan-Erik Jansson, Emma Anbrand,
Britt Hillborg, Sten A. Petersson och Ingemar Fredriksson och Carolina Moberg.
Programkommitté: Kerstin Petersson (sammankallande) Kerstin Claesson,
Britt Hillborg och Jan-Erik Jansson, Larsgöran Sandqvist.
Stipendiekommitté: Emma Anbrand, (sammankallande), Karin Bång Danielsson,
Jan-Eric Jansson, Christer Peters och Eva Thorell.
Data- Bildansvarig: Göran Mårtensson och Rune Ohlsson.
Klipp- och klistra-ansvarig: Kerstin Claesson.
Styrelsens arbete. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har
enskilda styrelsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.
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Föreningens medlemsantal. Den 31 december 2011 uppgick antalet medlemmar till 3.203.
Årsavgiften för 2011 har varit 100 kronor.
Årsmöte. Föreningens årsmöte ägde rum i Bibliotekets hörsal den 24 mars 2011. Årsmötet
inleddes med att ordförande Jan-Eric Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna. Härefter följde
parentation över de medlemmar, som under året avlidit. Rune Ohlsson visade några filmer och
efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe med dopp. Några kulturstipendier delades inte ut
detta år, eftersom avkastningen på fonderna inte medgett detta.
Övriga aktiviteter.
26 jan.
Mats Kullberg och Loise Rytterberg besöker föreningen. Rune Ohlsson
medverkar.
10 febr.
Studiebesök på ”Gamla fängelset” Björkholmen, där Karl Andersson
(ubåts- Kalle) tog emot. FGC representerades av Ingemar Fredriksson, Rolf
Andersson, Britt Hillborg, Carolina Moberg och Sten A. Petersson.
16 febr.
Göran Mårtensson och Rune Ohlsson visar film och berättar om FGC:s
verksamhet på service boendet Af Klint.
17 febr.
Besöker c:a 25 av FGC:s medlemmar Marinens Planetarium.
2 mars.
Littorina utställning i konsthallen, FGC var representerat.
3 mars.
Karlskroniten packas och levereras.
4 mars.
Marknadsföringsmöte i Blekinge Museum. Lena Johansson arr.
Britt Hillborg, Kerstin Petersson och Rolf Andersson deltog från FGC.
7 mars
Möte angående Världsarvsporten Sail 2011, Rutensparre. FGC representerades
av Rolf Andersson, Britt Hillborg och Kerstin Petersson.
10 mars
Studiebesök i Blekinge Museum Rosenholm, Annika Klar guidade.
16 mars
Region Blekinges m.fl. Strategimöte ang. världsarvet, i Konsthallen, Rolf
Andersson deltog.
19 mars
Blekinge Museum ”I pestens spår”. Rune Ohlsson deltog.
24 mars
Årsmöte hölls i K-na biblioteks hörsal.
26 mars
Blekinge Museum ”I pestens spår”del 2. Rune Ohlsson deltog
31 mars
Littorina Folkhögskola, filmsalen, Gullberna Park ”Inspirationsdag. Kerstin
Petersson deltog.
2 april
Föredragsserie börjar
9 april
Fortsättning på föredragsserien.
13 april
Världsarvsmöte Sail Marinmuseum. Britt Hillborg och Kerstin Petersson deltog.
15 april
Fortsättning på föredragsserien.
1 maj
Marinmusikkåren stannade och spelade utanför föreningslokalen under
Reveljmarschen. Vice ordf. Göran Mårtensson välkomsttalade och önskade
alla en skön vår. FGC hade som vanligt ”Öppet Hus” och serverade kaffe och
småfranska. Det var som vanligt god uppslutning av morgonpigga medlemmar.
Kökspersonal var Britt Hillborg, Kerstin Petersson, Inga-Britta Jansson, Kerstin
Claesson och Gun Ekedahl.
12 maj
Britt Hillborg och Gun Ekedahl arbetade med förberedelser till Lövmarknaden.
Det inköptes en laminator för skyddande av affischer.
13 maj
Firande av folkhögskolan Littorinas dag. Britt Hillborg deltog.
14 maj
Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Norje. Britt Hillborg, Kerstin Petersson
och Gun Ekedahl deltog.
4 juni
Världsmiljödagen. Britt Hillborg deltog.
7 juni
Världsarvsmöte arr. Lena Johansson. Kerstin Petersson och Britt Hillborg
representerade FGC.
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7 juni
13 juni
14 juni
15 juni
23 juni
7 juli
13 juli
15 juli
28 juli
3 aug
4 aug.
10 aug.
11 -13 aug.
17 aug.
18 aug
24 aug.
3 sept.
6 sept.
8 sept.
11 sept.
12-18 sept.
17 sept.
19 sept.
22 sept.
29 sept.
5 okt.
5 okt.
13 okt.
20 okt.
25 okt.
31 okt.
1 nov.
3 nov.
9 nov.
12 nov.
16 nov.
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Stadsmiljömöte Göran Mårtensson deltog.
Påminnelsebrev post till medlemmar som ej bet. medl. Avgift.
Påminnelsebrev till medlemmar i utlandet.
Sammanträde angående Sailet i kommunhuset Ruthensparre. Kerstin och Britt
deltog.
Lövmarknad ”Öppet Hus” Alamedan 11. Försäljning på vanlig plats utanför
Trefaldighetskyrkan.
Åke Werdenfels och Gunnar Häger besökte FGC angående tillgängligheten till
lokalen.
Göran Wickenberg besökte FGC. Rune Ohlsson var närvarande.
Ordförande Jan-Eric Janssons jordfästning i Fredrikskyrkan.
Studiebesök i Trefaldighetskyrkan, Rolf Andersson guidade om Världsarvet.
Stadsvandring på södra Trossö. Ingemar Fredriksson guidade
FGC bjöd på nderhållning av Christer Peters vid Kaffestugan i Vämöparken.
Stadsvandring Stortorget. Guide Ingemar Fredriksson.
Sail 2011. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning på Stumholmen.
”Öppet Hus” i lokalen Alamedan 11.
Stadsvandring på Trossö i regn. Ingemar Fredriksson guidade.
Bussresa till Ebbamåla Bruk. Start från Rådhuset. På återresan be
söktes Linslöjden i Bräkne-Hoby.
Stadsvandring Kalvhagen. Guide Ingemar Fredriksson..
Ronneby Museums Hembygdsförening inbjöd till arkivens dag,
medarr. Släktforskarföreningen. Britt H. o Kerstin P. repr.
Rolf och Göran träffar Lions ang. kultursmyckning av ”ristorgstrappan”.
Underhållning av teatergruppen ”Profilerna” i musikhuset Södra
Kungsgatan 1. Cirka 40 personer roades av detta lustspel.
Invigning av ”Glömda Parken” Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg, Rune
Olsson och Kerstin Claesson övervarade ceremonin.
Distribuerades Kaulskroniten nr 2. 2011.
Trafikantdagen vid Klaipedaplatsen. Britt Hillborg och Kerstin
Petersson skötte försäljningen.
Lennart Svensson från Blekinge Posten intervjuade Kerstin Claesson om fakta
och händelser kring danssalongen ”Flamingo”.
Konferens i Växjö, Kulturplanering, Britt H. och Gun E. deltog.
Filmvisning och berättelse om FGC:s verksamhet hos Synskadades föreningen.
Rolf och Göran sammanträffar ånyo med Lions angående kulturutsmyckningen
av ”Ristorgstrappan” .
Åke Mattisson och Jonas Eckerbom besöker Rune och Göran angående lån av
bilder ur FGC:s arkiv.
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. Rolf A. deltog.
Underhållning av sång- och musikgruppen ”Däkorna” i musikhuset. Som vanligt
var det ett välbesökt, välklingande arrangemang som gav mersmak.
Rolf Andersson intervjuas i lokalradion ang. magasinen i Kalvhagen.
T.f. ordf. Göran Mårtensson lämnar årsbok 2011 till Grahns tryckeri i Lund.
Stadsplan. Stortorget mm , i Trefaldighetskyrkan, Rolf Andersson deltog.
Christer Peters har bjudit in revygänget på filmvisning av den senaste revyn som
kamraterna gjorde tillsammans innan Mats Altvalls bortgång. Från FGC deltog
Rune och Gun.
Miljö- och Byggnadsnämnden sammanträder på BTH. Rolf A. repr.
Arkivens dag på Kulturcentrum I Ronneby K.P. och Britt H. deltog.
Britt H. och Gun E. levererar böcker till skolorna som gåvor.

22 nov.
24 nov.
25 nov.
27 nov.
Dec.
16 dec.

Föreningens efterlängtade årsbok 2011 levereras från tryckeriet.
Pressvisning av årsbok 2011.
Blekinge Hembygdsförbunds Höstmöte i Bräkne-Hoby folkhögskola. Britt H.
och Kerstin P. deltog.
Första Advent ”Öppet Hus” i föreningenslokalen. Alamedan där det serverades
glögg med tillbehör, kaffe och pepparkakor. Försäljning av årsbok 2011 som
presenterades av Göran Mårtensson och författaren Ingemar Fredriksson.
Försäljning av årsbok 2011 på föreningslokalen, Bubbetorp, Wachtmeister
samt Maxi. Mangrant deltagande av styrelsemedlemmar och av hjälpsamma
föreningsmedlemmar.
Julmiddag med inbjudna gäster.

Redaktionskommittén och bokkommitén har under året arbetat med utgivning av
Kaulskroniten samt bearbetat material för årsbok 2011.
Kommittén för stadsmiljöfrågor - Se separat rapport på sidorna 22-23.
Programkommittén - Se separat rapport på sidan 2.
Arkivgruppen har arbetat med material och levererat arkivmaterial till Länsarkivet i BräkneHoby och Kommunarkivet, Gullberna. Britt Hillborg och Gun Ekedahl har distribuerat böcker
till skolorna som gåva.
Medlemsbladet Kaulskroniten, 26:e årgången, har utkommit med två nummer
2011 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A. Petersson.
Bokutgivning. Årsbok 2011 är författad av Ingemar Fredriksson. Göran Mårtensson och Rune
Ohlsson har varit behjälpliga med framtagande av foton. Göran Mårtensson har ansvarar för
layout och bearbetning i dator till färdigt original för tryckning. Tryckningen av boken har
utförts av Grahns Tryckeri AB, Lund.
Stipendiekommittén har ej sammanträtt under året.
Gåvor. Ett flertal penningsummor har av medlemmarna donerats 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 samt tavla.
I övrigt Föreningskansliet har bemannats av Rune Ohlsson och Kerstin Petersson de flesta
vardagseftermiddagar under året.
Slutord
Det gångna året har bjudit på både sorg och glädje. Vår ordförande gick bort i somras och
lämnade en stor saknad efter sig. Alla i styrelsen har deltagit i verksamheten med stor entusiasm
och engagemang. Våra aktiviteter har varit välbesökta och uppskattade. Kansliet har att ta
hand om mer än tre tusen medlemmar och många värdesätter den fina hjälp de kan få om
allehanda spörsmål nästan dagligen. Verksamheten är som framgår mycket mer omfattande med
mycket kontakter ut i samhället. Vi får i olika sammanhang hjälp och stöttning av flera andra
medlemmar i föreningen. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla.
Styrelsen för FGC
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