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Årsmöte 
 i föreningslokalen. 

Torsdagen 29 mars kl. 18.30 
Utdelning av stipendium ur  

Jultomtefonden.
Styrelsens verksamhetsberättelse  

för 2006 

Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse  för 
verksamheten 2006, som tillika är föreningens 61 arbetsår.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Jan-Eric Jansson  ordförande  invald   1999
Göran Mårtensson vice ordförande               1996
Sten A Petersson  redaktör                1976
Gun Ekedahl  sekreterare               1997
Rune Ohlsson  kassör                2004
Kerstin Petersson  ledamot/kansliansvarig              1999
Gunilla Wirbrand  ledamot                1999
Rolf Andersson  ledamot                2000
Britt Hillborg  ledamot                2002
Ingemar Fredriksson suppleant               2003
Emma Anbrand  suppleant              2004
Sven Norén  suppleant               2004
Ulla Grönqvist  suppleant               2006 

Revisorer
Heléne Hansson  ordinarie               1993
Ingemar Nilsson  ordinarie               1999
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare                1999
Margit Svensson  ersättare                1999
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Valberedning
Ulla Olby   sammankallande     
Nils-Erik Gustavsson och Börje Werlemark

Kommittéer utsedda av styrelsen

Redaktions- och bokkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Ingemar
Fredriksson, Göran Mårtensson, Sten A Petersson och Gunilla Wirbrand.

Programkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Sven Norén, Kerstin Peters-
son, Gunilla Wirbrand och Ulla Grönqvist.

Kommitté för stadsmiljöfrågor: Rolf Andersson (sammankallande) Emma An-
brand, Jan-Eric Jansson, Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg och Sten A Peters-
son.

Stipendiekommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Jan-Eric Jansson, Emma 
Anbrand, Christer Peters, Sven Norén, Eva Thorell och Karin Bång Danielsson.

Bild-, data- och webbansvarig: Göran Mårtensson och Rune Ohlsson.

Pressklippansvarig: Gunilla Wirbrand.

Styrelsens arbete:
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har enskilda sty-
relsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.

Föreningens medlemsantal
Den 31 december 2006 uppgick antalet medlemmar till  3600 st.

Årsavgiften för 2006 har varit 75 kronor.

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Föreningslokalen torsdagen den 30 mars.
Anders och Sara Hjortsberg underhöll med sång och musik. Medlemmarna deltog 
också i musikgissningstävlan.
Ordförande hälsade välkommen till årsmötesförhandlingarna, vilka inleddes med 
en tyst stund. Parentation över under året bortgångna medlemmar i föreningen.
Medlemmarna bjöds på kaffe med dopp i föreningslokalen.
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Övriga aktiviteter
16 februari Bildvisning över f d KA 2:s museum, numera placerat   
  på Aspö.  Olle Melin visade.
2-3 mars  Studiecirklar startar. Tema: Lär känna Din stad. Cirkel  
  ledare:Ingemar Fredriksson.
8 mars  Kaulskroniten packas och expedieras.
13 mars  Studiebesök på Karlskrona Lampfabrik.
15 mars  Filmvisning på af Klint. Jan-Eric Jansson visade.
16 mars  Visning av jubileumsfilmen. Det gav de medlemmar, som inte   
  fick biljetter till någon av föreställningarna, tillfälle att se och   
  uppleva revyn i föreningslokalen.
1 maj  Reveljen passerade, stannade och spelade utanför lokalerna.
  Reveljkorten delades ut som vanligt under marschen.
  Föreningen hade Öppet Hus och serverade kaffe, småfranska   
  och kaka.
27 maj  Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte förlagt till Rydsgården,   
  Johannishus. Jan-Eric Jansson, Sten A Petersson och    
  Britt Hillborg deltog.
8 juni  Diskussion på Länsstyrelsen, tema: Världsarvet. Jan-Eric Jans-  
  son, Rolf Andersson och Sven Norén deltog.
23 juni  Lövmarknaden. Öppet Hus i föreningslokalen. Försäljning på   
  den vanliga platsen framför Trefaldighetskyrkan.
juli onsdag-em FGC ha åtagit sig passning/guidning i Pantarholmsstugan,Vega- 
  Svens stuga och O W Anderssons stuga i Wämöparken.
3-6 aug SAIL 2006. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning i
  ”Saluhallen” vid Hamnen. Lennart Kloo berättade om Saluhal-  
  len. Demonstrerade en modell, tillverkad av Stig Larsson, före  
  ställande stadens vackra Saluhall.
  I föreningslokalen var det Öppet Hus mellan kl 12.00 och 20.00. 
20 aug  Hembygdens Dag i Wämöparken, försäljning/medlemsvärv-  
  ning.
14 september Kaulskroniten expedieras.
14 september Marinens Musikkårs Mässingssextett underhöll under  Anders   
  Carlssons ledning. Plats: Amiralitetskyrkan.
19 oktober Stadsvandring på Stumholmen. Sven Norén guidade.
21 oktober Kurs på Blekinge Museum. Tema: Att göra en bok. Ingemar
  Fredriksson deltog.
  6 nov  FGC:s styrelse gjorde studiebesök i Stadsförsamlingens lokaler.  
  Vaktmästare Inge Pettersson guidade. 
  9 nov  Filmvisning för Odd Fellow:s seniorklubb. Lennart Kloo berät- 
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  tade om stadsfarmar i Karlskrona. Rune Ohlsson visade. 
16 nov  Filmvisning i föreningslokalen.   Rune Ohlsson visade.
3 dec  1:a advent, Öppet Hus i föreningslokalen med glögg och tillbe- 
  hör och försäljning av årsboken 2006, vilken blev populär samt  
  övrig försäljning av böcker m m. Sånggruppen So Seven be-  
  sökte föreningen och underhöll med stämsång a capella.
18 dec  Filmvisning på af Klint. Jan-Eric Jansson deltog. Rune Ohlsson  
  visade filmer.
Föreningen har förevisat föreningslokalen och visat några av sina många filmer för 
ett antal olika fackliga organisationer samt för ett antal föreningar (9). Rune Ohls-
son har ansvarat för samtliga film- och bildvisningar. 

Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat 
material för nästa årsbok.

Programkommittén har haft sammankomster för föreningens programverksam-
het.

Kommittén för stadsmiljöfrågor har besvarat stadsmiljöfrågor samt samman-
ställt pressmeddelande i ärendena.

Medlemsbladet Kaulskroniten, tjugoförsta årgången, har utkommit med två 
nummer, 1:2006 och 2:2006 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var 
Sten A Petersson. Råmaterial och bilder kompletteras, bearbetas och görs klart i
dator till färdig tidning för tryckning av Göran Mårtensson. 

Bokutgivning Årsbok 2006 ”Länkar till det förflutna” har tryckts i 1.500 exem-
plar. Författare var Ingemar Fredriksson. Gun Ekedahl och Göran Mårtensson som 
ansvariga och dessutom var Göran även ansvarig för layout och bearbetning i dator 
till färdigt original för tryckning.

Stipendiekommittén har sammanträtt under året.
Gåvor  
Ett flertal penningsummor har av medlemmarna donerats till föreningen och
till Jultomtefonden under året, då medlemmarna anser att föreningen bedriver en
viktig verksamhet och är därför villiga att tillskjuta ett belopp utöver medlems-
avgiften.Gåvor såsom böcker, tavlor, kartor, foton, tidningsklipp, filmer, affischer, 
vimpel till flaggstången på KFUM-gården. Den sistnämnda gåvan skänkt av Margit 
Landqvist.

I övrigt  Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar har varit föreningens repre-
sentanter vid flera olika tillfällen.
FGC-ledamoten Rune Ohlsson har hjälpt föreningen med att scanna in foton och
kartor i databas. Rune fortsätter med detta arbete.
Föreningen vill till Rune rikta ett särskilt tack för hans ovärderliga arbete.
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Årsrapport 2006
från  Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté

Så kan vi i föreningen lägga ytterligare ett intensivt år, med stort engagemang kring 
frågor om vår stadsmiljö och kulturarv, bakom oss. Som vanligt har vi medverkat 
med synpunkter och förslag i kommunens planfrågor avseende markexploatering 
och byggärenden, samt deltagit i den offentliga debatten beträffande vår stads ut-
veckling. Resultatet av detta arbete är svårt att mäta, men förhoppningsvis har vi 
”sått ett och annat frö som hamnat i god jord”, och där kommunens beslutsfattare 
lyssnat och kanske tagit till sig. 

Men många stora frågor saknar fortfarande tydliga svar, som exempel hur det 
blir med exploateringen och nybyggnationen av Skeppsbrokajen och Handelsham-
nen?  Blir det, som vi i Gamla Carlscrona önskar, en gemensam plan för hela om-
rådet med hänsyn till helheten?  Kan vi våga hoppas, att det planerade hotellbygget 
på gasverkstomten vid Fisktorget inte blir av,  eller betyder den politiska prestigen 
mer än medborgarnas vilja? Kommer det på Trossö att, inom de närmaste åren, byg-
gas ett kulturhus innehållande nytt bibliotek och andra faciliteter för upplevelser 
och gemenskap, som föreningen önskat och alla politiker tycks vara överens om, 
eller ska frågan hanteras i s.k. ”långbänk”? Kommer dom storstilade planerna för 
Pottholmen att förverkligas, eller kommer denna fantastiska markresurs att plottras 
bort, en liten bit i taget, genom en mer eller mindre ogenomtänkt nybyggnation?

I slutet av året blossade det upp en debatt, där föreningen var engagerad, kring 
matvarukedjan Lidls byggnad på Pottholmen. Tyvärr verkar det som om våra politi-
ker inte vill lyssna på medborgarnas synpunkter om att områdesplanera med hänsyn 
till helheten och miljön.  

När kommer kommunen att ta världsarvsstatusen på allvar, och underhålla och 
vårda stadens äldsta  bebyggelse, samt utveckla turistnäringen genom en helhjärtad 
satsning på Örlogsstaden Karlskronas unika förutsättningar, och dess historia?  

När får vi se resultatet av alla goda förslag som framförts avseende stadens par-
ker, Hoglands park och Tullparken, våra grönytor samt natur- och strövområden 
som Wämö och Dragsö?  

En stor och mycket spännande fråga är den framtida exploateringen av Hatthol-
men – Oljehamnen, ett område i stadskärnans omedelbara närhet som ger fantas-
tiska möjligheter till utveckling och nytänkande. Det borde nu vara tid för en bred 
diskussion där medborgarna får tycka till om visioner och konkreta förslag.

Den viktiga och för framtiden helt övergripande frågan, om vilken förtätning 
med nybebyggelse som stadskärnan tål med hänsyn till miljön, är också fortfarande 
obesvarad. 
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Föreningen Gamla Carlscrona 
har vid flera tillfällen, i debatter, 
remissvar och insändare, framfört 
kravet på en långsiktig trafikplan 
som omfattar hela Trossö och när-
liggande stadsdelar, med miljökon-
sekvenser avseende bullernivåer 
och avgasutsläpp. Där hänsyn tas 
till stadens naturliga förutsätt-
ningar, den direkta närheten och 
tillgängligheten till havet och skär-
gården med strandlinjer och kul-
turmiljö.

Stadsmiljökommitten har under året genomfört tre planerade sammanträden. 
Remissvar, skrivelser och förslag som lämnats, har diskuterats och förankrats i för-
eningens styrelse. 

Inte minst viktigt att framhålla, är alla samtal med intresserade medlemmar som 
i samband med föreningens möten och andra arrangemang, och vid mer spontana 
kontakter, framfört värdefulla synpunkter och förslag. Kommitten har också haft 
tre gemensamma möten med representanter för Varvshistoriska föreningen, där vi 
pratat ihop oss angående våra världsarvsbyggnader och vad som bör göras för att 
öppna upp och öka tillgängligheten för besökare. Vi önskar bättre turistinformation, 
fler guidade turer med ökad tillgänglighet till det marina världsarvet, och att det ar-
rangeras en årligen återkommande ”Örlogsstadsvecka”. I juni deltog representanter 
från vår förening i ett möte med länsantikvarien på Länsstyrelsen, och i december 
träffade vi kommunens nya politiska ledning, i kommunstyrelsens sessionssal på 
Phalanderska gården. Vid båda dessa tillfällen utbyttes tankar och framfördes öns-
kemål om aktiviteter, för att öka intresset och uppmärksamheten kring världsarvet 
och stadens äldre bebyggelse. 

Vi har också haft besök i föreningslokalen av elever från Blekinge tekniska hög-
skolas linje för fysisk planering. Våra återkommande kontakter med högskolestu-
denterna som ska medverka till att forma framtidens stadsplanering, är ömsesidigt 
uppskattade. 

En delegation från föreningens stadsmiljökommitte och styrelse var i augusti 
också inbjudna till ett möte med representanter för Saltöhem AB, där vi informe-
rades, och gavs tillfälle att framföra synpunkter, beträffande pågående byggnation 
och framtida byggplaner. 

I mars besökte styrelsen Karlskrona lampfabrik, och under ägarens ledning fick 
vi ta del av en levande industrihistoria, och i november gjordes ett studiebesök 

1700-talsmagasinen i Kalvhagen  
Foto: Rolf Andersson
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hos  stadsförsamlingen, där 
vi under sakkunnig ledning 
guidades runt i försam-
lingens gamla, och väl be-
varade och nyrenoverade, 
byggnader. 

Stadsmiljökommitten 
och styrelsen har också 
under 2006 deltagit i den 
offentliga debatten kring 
Marinmusikkårens forsatta 
placering i Karlskrona, 
Vattenborgen på Stortorget, 
dess bevarande och framti-
da användning, samt beva-
randet av torgets gamla kullerstensbeläggning. Vi har också engagerat oss i frågan 
om att utsiktsplatsen på Wämö, med omgivande skogsområde kring Bryggarberget, 
bevaras och utvecklas som besöksmål och fritidsområde. 

Under verksamhetsåret har föreningen besvarat remisser till kommunen i följande 
planfrågor:
14/2    Detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö (tidigare yttranden 27/7-05 och   
 16/11-05)
14/2    Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård
14/2    Planprogram för del av Karlskrona 5:10 m.fl. – Vämöstrand
11/4    Detaljplan för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen (tidigare yttranden 17/7-  
 05 och 6/12-05)
16/6    Karlskrona stadsmiljöprogram 2006.

Dessutom har vi från föreningen, i skrivelser till Länsstyrelsen och Karlskrona 
kommun, begärt att följande fastigheter/byggnader byggnadsminnesförklaras och 
K-märks:
11/4    Karlskrona Lampfabriks fastighet på Pantarholmen. 
14/11  Magasinsbyggnaderna från tidigt 1700-tal, inom kvarteret Gullin i Kalv  
 hagen.  
4/12    Pressbyråkiosken i Wämöparken. Sveriges äldst bevarade pressbyråki-
osk.  
Samtliga remissyttrande, med underlag, samt skrivelser finns tillgängliga för våra 
medlemmar, i föreningslokalen, och är dessutom utlagda på föreningens hemsida.   
/ Rolf Andersson

 Pressbyråkiosken i Wämöparken Foto: Rolf Andersson
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TACK
Styrelsen för Föreningen  Gamla Carlskrona vill framföra sitt varma tack för alla 
gåvor som våra medlemmar skänkt till föreningen. Vi vill särskilt poängtera att vi 
i år har möjlighet att dela ut ett stipendium ur Jultomtefonden vid årsmötet. Detta 
tack vare alla gåvor till denna fond.

Slutord
Vi kan sammanfatta 2006 som ett år med ett gott resultat sett till våra ambitioner 
och planer för årets verksamhet. För detta vill vi tacka ALLA medlemmar och öv-
riga, som på olika sätt, har bidragit för att årets arbete har varit lyckosamt.

Ett särskilt tack riktas till Ingemar Fredriksson, författare till årsbok 2006, ”Län-
kar till det förflutna”, med mycket fint historiskt material. Den har tagits emot med 
mycket stort intresse.

Hela föreningen riktar de varmaste gratulationer till Sten A Petersson för hans
erhållande av Karlskrona kommuns kulturpris 2006. Hans arbete med medlems-
bladet ”Kaulskroniten” och kyrkogårdsdokumentation ligger till grund för denna 
prestigefyllda utmärkelse.

Den positiva respons som vi i styrelsen har fått av alla under året har gett oss
uppmuntran att arbeta för ett Gott Nytt År, 2007. 

Styrelsen 


