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Styrelsens verksamhetsberättelse 
för 2007 

Styrelsen för föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för 
verksamheten 2007 som tillika är föreningens 62:a 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 
Rolf Andersson  ledamot    2000 
Britt Hillborg  ledamot    2002 
Ingemar Fredriksson ledamot    2003 
Emma Anbrand  suppleant   2004 
Sven Norén  suppleant   2004 
Ulla Grönqvist  suppleant   2006 
Birgitta Lindström suppleant   2007

Revisorer 
Heléne Hansson  ordinarie   1993 
Ingemar Nilsson  ordinarie   1999 
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare    1999 
Margit Svensson  ersättare    1999

Valberedning 
Lars-Erik Barck  sammankallande 
Kerstin Claesson
Birgit Arleskog

Kommittéer utsedda av styrelsen

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

Programkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Ulla Grönqvist, Birgitta 
Lindström, Sven Norén och Kerstin Petersson.

Kommitté för stadsmiljöfrågor: Rolf Andersson (sammankallande), Emma Anbrand, 
Jan-Eric Jansson, Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg och Sten A Petersson.
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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: Birgitta Lindström.

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

Föreningens medlemsantal 
Den 31 december 2007 uppgick antalet medlemmar till 3 634 st.

Årsavgiften för 2007 har varit 75 kronor.

Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum i Föreningslokalen torsdagen den 29 mars. 
Årsmötet inleddes med att ordförande Jan-Eric Jansson hälsade alla hjärtligt 
välkomna. Särskilt vände han sig till de tre stipendiaterna Jimmy Garting, Emelie 
Svensson och Andréas Wiberg som fick mottaga 5.000:- vardera ur Jultomtefonden. 
Enligt gammal tradition tackar stipendiaterna genom att denna gång låta årsmötet 
njuta av Bridge over trouble water av Simon and Art Garfunkel och Sol, vind och 
vatten av Ted Gärdestad samt Porla högre lilla bäck av Björn J-son Lind. Ungdomarna 
tackades med långvariga applåder. 
Härefter följde parentation över de medlemmar, som under året lämnat föreningen och 
jordelivet. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds medlemmarna på kaffe med dopp i KFUM-
lokalen.

Övriga aktiviteter
11 jan Filmvisning, BRF Rosenfeldt.
16 jan Sten A Petersson intervjuas i Radio Blekinge med anledning av att Sten A  
 Petersson tilldelats Karlskrona kommuns kulturpris 2006.
18 jan Studiebesök på  Karlskrona Lampfabrik.
31 jan Världsarvsmöte,Blekinge Museums hörsal. Rolf Andersson och Jan-Eric  
 Jansson deltog.
07 febr Filmvisning på Ekliden, Hattparad. Jan-Eric Jansson, Rune Ohlsson och  
 Kerstin Petersson deltog.
08 febr Världsarvet – idémöte,  Blekinge Museum, Hörsalen. Rolf Andersson deltog.
15 febr Kulturskolans elever besöker föreningen, spelar och sjunger.
15 febr Studiebesök på Karlskrona Lampfabrik. 
26 febr Kaulskroniten packas och expedieras. 
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06 mars Möte  ”Vad göra med Hoglands Park”. I Kommunhuset  Rolf Andersson och  
 Jan-Eric Jansson deltog. 
08 mars Möte med SPF-pensionärer ang stadsmiljöfrågor, Strandgården. Rolf   
 Andersson  informerade. 
12 mars Möte med kommunledningen ang ”Världsarvsturism i kommunstyrelsens  
 sessionssal.  Rolf Andersson och Jan-Eric Jansson deltog. 
14 mars Filmvisning, Sturkö, cirkelgrupp. Rune Ohlsson visar film. Jan-Eric Jansson  
 svarade för presentationen.                                
14 mars Filmvisning, Rödeby. Jan-Eric Jansson presenterade. 
15 mars Simon Pettersson och Jimmy Garting besöker föreningen och under- 
 håller med sång och musik. 
27 mars Stipendiekommittén presenterar stipendiaterna för Pressen. 
30 mars Världsarvet - idémöte, Blekinge Museums hörsal.  Rolf Andersson deltog. 
04 april Möte i Sparresalen, Världsarvet. Rolf Andersson deltog. 
23 april Filmvisning.  Rune Ohlsson visade film. Jan-Eric Jansson presenterade. 
01 maj Reveljen passerade, stannade och spelade utanför föreningslokalen. 
 Reveljkorten delades ut som vanligt under marschen. 
 Föreningen hade ”Öppet Hus” och serverade kaffe, småfranska och kaka. 
14 maj Vänortskommittén årsmöte. Birgitta Lindström deltog. 
16 maj Världsarvet – idémöte, Blekinge Museums hörsal.  Rolf Andersson deltog. 
21 maj Möte angående årsbok 2007. Gun Ekedahl, Åsa Håkanson, Barbro Täveby  
 och Rune Ohlsson deltog. 
22 maj Blekinge Hembygdsförbunds möte, förlagt till Ekbergska huset i Nättraby.  
 Ordförande representerade FGC. 
25maj Cirkelavslutning på Brändaholm. Ingemar Fredriksson cirkelledare. 
30 maj Stadsvandring. Ingemar Fredriksson guidar. 
05 juni Världsmiljödagen i Hoglands Park. FGC deltager med  INFO-bord. Jan-Eric 
  Jansson, Inga-Britta Jansson och Kerstin Petersson medverkade. 
16 juni Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Rödeby. Jan-Eric Jansson deltog.  
21 juni Lövmarknaden . ”Öppet Hus” i föreningslokalen. Försäljning på den vanliga 
 platsen framför Trefaldighetskyrkan. 
20 juli Kommunarkivet, Gullberna. Gun Ekedahl och Kerstin Petersson letar bilder 
 till Årsboken 2007. 
23 juli Hans-Fredrik Samuelsson och Claes-Åke Kindlund besöker föreningen   
 och informerar om ombyggnad av Vattenborgen. Jan-Eric Jansson, Rolf  
 Andersson, Ingemar Fredriksson och Kerstin Petersson deltog. 
29 juli Hembygdens Dag i Wämöparken, försäljning/medlemsvärvning. Britt   
 Hillborg, Jan-Eric Jansson och Kerstin Petersson deltog. 
2-5 aug SAIL 2007. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning i    
 ”Världsarvsporten” vid Kungsbron. Försäljning av foto från FGC:s   
 databassamling.”Öppet Hus” i föreningslokalen kl 12-20. 
10 aug Kommunalrådet Karl-Gösta Svensson besöker FGC, Rolf Andersson tar emot 
20 aug Båtresa till Kungsholmen. Sven Norén gjorde en fantastisk guidning, även  
 besök i Museet därstädes uppskattades. 
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12 sept Filmvisning för cirkelgrupp från Rödeby. Jan-Eric Jansson visar filmer.   
 Kerstin Petersson deltog. 
21 sept Filmvisning för en grupp från KKrV. Rune Ohlsson visar filmer. Jan-Eric  
 Jansson presenterade. 
24 sept Filmvisning för DHR-medlemmar. Jan-Eric Jansson visar filmer. 
04 okt Föreningen får foton av Ulf Månsson, Sturkö, tagna av fotograf Gunnar  
 Ekström. Jan-Eric Jansson tog emot på föreningslokalen. 
16 okt Idémöte, Världsarvskommittén. Rolf Andersson deltog. 
16 okt Filmvisning för en grupp från Sibbamåla. Jan-Eric visar filmer, Kerstin   
 Petersson deltog. 
18 okt Filmvisning, 38 pers. Jan-Eric Jansson, Gun Ekedahl, Birgitta Lindström,  
 Rune Ohlsson var värdar. 
18 okt ”Industridokumentation”, möte på Länsstyrelsen. Rolf Andersson deltog.  
19 okt Filmvisning, Karlskrona Behandlingshem. Rune Ohlsson visar filmer, Jan- 
 Eric Jansson presenterade. 
25 okt Möte i Världsarvsgruppen med repr. från idéella organisationer i FGC:s lokal.   
 Rolf Andersson och Britt Hillborg deltog.  
31 okt Världsarvsmöte med kommunledningen i kommunstyrelsens sessionssal.  
 Rolf Andersson deltog. 
07 nov Möte ”Världsarvet som dragplåster” i  Blekinge Museums hörsal. Rolf   
 Andersson och Jan-Eric Jansson deltog. 
15 nov Filmvisning, 15 personer. Gun Ekedahl, Jan-Eric Jansson, Kerstin Petersson  
 deltog. 
16 nov Världsarvet – idémöte, Blekinge Museums hörsal.  Rolf Andersson deltog. 
30 nov Blekinge Hembygdsförbunds höstmöte. 
02 dec 1:a advent. ”Öppet Hus” i föreningslokalen med glögg och tillbehör, kaffe.  
 Försäljning av årsbok 2007, vilken presenterades kl 13.30 av författarna Åsa  
 Håkanson och Barbro Täveby. Bröderna Altefur underhöll med sång och  
 musik. 
03 dec Bildvisning för en grupp, som läst om Världsarvet. Jan-Eric Jansson visar  
 filmer. Kerstin Petersson var värdinna. 
03 dec Besök av universitetsstud Karin Ivarsson, som skall skriva B-uppsats. Rolf  
 Andersson och Ingemar Fredriksson informerade. FGC har lovats ett ex. av  
 B-uppsatsen.

Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat 
material för nästa årsbok.
 
Programkommittén har haft sammankomster för föreningens programverksamhet.
 
Kommittén för stadsmiljöfrågor frågor har besvarat stadsmiljöfrågor samt 
sammanställt pressmeddelande i ärendena.
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Medlemsbladet Kaulskroniten tjugoandra årgången, har utkommit med två nummer, 
1:2007 och 2:2007 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A 
Petersson.
 
Bokutgivning Årsbok 2007 ”Verkö före bron” har tryckts i 800 exemplar. Författare 
var Åsa Håkanson och Barbro Täveby. Ledamöterna i redaktions- och bokkommittén 
som ansvariga och dessutom var Lars-Olov Stenborg ansvarig för layout och 
bearbetning i dator till färdigt original för tryckning. Tryckningen av boken har utförts 
av Printfabriken, Karlskrona.
 
Stipendiekommittén har sammanträtt under året.

Gåvor Ett flertal penningsummor har av medlemmarna donerats till föreningen och 
Jultomtefonden under året, då medlemmarna anser att föreningen bedriver en viktig 
verksamhet och är därför villiga att tillskjuta ett belopp utöver medlemsavgiften.
 
Gåvor såsom böcker, tavlor, foton, tidningsklipp, filmer, affischer, bord med 
kakelplattor och en oljemålning. De sistnämnda gåvorna skänkta av Lennart 
Ljungqvist, Vinslöv.

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 och 
kartor i databas. Rune fortsätter med detta arbete.
Föreningen vill till Rune rikta ett särskilt tack för hans ovärderliga arbete.

Slutord 
När vi ser på vår verksamhetsrapport vill vi känna oss nöjda med året som gått.
Vi har den traditionen att följa upp det vi tycker att föreningen står för. 
Det stora intresse som föreningens medlemmar visar har hjälpt oss i vårt arbete.
Vi vill tacka alla som på något sätt har bidragit till årets resultat.
Årsbok fick vi även detta år. ”Verkö före bron” är titeln på årets bok skriven av 
systrarna Åsa Håkanson och Barbro Täveby. Det är en trevlig och innehållsrik bok om 
historiken, hembygdsmiljön och folklivet på Verkö. Vi har tackat för den men gör det 
ännu en gång här. TACK!
Vår medverkan på ”Sailet” blev lyckad och det tack vare vår energiskt arbetande 
kassör och fotoansvarige Rune Ohlsson. Han har färdigställt vår fotosamling av Olle 
Olssons bilder. 
Besökarna kunde ta del av dem och då även köpa bilder som särskilt intresserade dem.
Året som vi nu har framför oss har många möjligheter och vår förening ska fortsätta 
att vara med och göra en bra insats för vår fina stad.  
                                                                             S T Y R E L S E N 
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Årsrapport 2007
från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté

Under det gångna verksamhetsåret har vi i föreningen, liksom tidigare år, engagerat 
oss i frågor om stadsmiljön och vårt kulturarv. Vi har  medverkat med synpunkter och 
förslag beträffande kommunens planer avseende markexploatering och byggärenden, 
samt flitigt deltagit i den offentliga debatten i såväl bevarandefrågor som beträffande 
stadens utveckling. 

I slutet av 2006 lämnade föreningen in en ansökan om byggnadsminnesförklaring 
och K-märkning av den gamla pressbyråkiosken som numera är placerad i Wämöpar-
ken. Den  uppfördes vid järnvägsstationen 1913 och är därmed landets äldst bevarade 
pressbyråkiosk. 

Tyvärr fick vi ett nedslående besked av länsstyrelsen, där man kräver angivelse av 
fastighetsbeteckning, något som föreningen av förklarliga skäl inte kan ange med kios-
kens nuvarande placering. Vi har fortsatt att bevaka frågan och, enligt löfte från kom-
munen, så ska kiosken rustas upp inom det snaraste, samt erhålla en bättre och mer 
publik placering inom Wämöparken. Vi har också begärt byggnadsminnesförklaring 
och K-märkning av magasinsbyggnaderna i Kalvhagen, som tillkom på 1700-talet. 
Länsstyrelsen har överlämnat frågan till lantmäteriet för registrering, så här kanske vi 
kan förvänta oss ett positivt resultat. Beträffande äldre bebyggelse i staden, så har vi 
föreningen under det gångna året också engagerat oss i det rivningshotade 1700-tals 
huset Ronnebygatan 54. Efter en  uppmärksammad debatt i lokalpressen så omprövade 
byggföretaget- och tillika ägaren till fastigheten, CA-fastigheter, sitt tidigare beslut, 
och istället för rivning så är nu huset  nyrenoverat. Heder åt fastighetsägaren som lyss-
nade till våra protester och önskemål.

Ett annat äldre hus som diskuterats är Borgmästaregatan 6, byggt omkring 1875, och 
där bl.a. vår föreningen i slutet av 1990-talet hade lokaler. I debatten om ett nytt stads-
bibliotek så hade det framförts förslag om att detta hus skulle rivas och lämna plats för 
ett nybygge. Något som vi i Gamla Carlscrona på det bestämdaste motsatte oss, och nu 
står även detta hus vackert nymålat i sin ursprungligt gult lysande färgsättning, sanno-
likt för att så ville husets ägare ha det. Tack för det!   Under året som gått så har också 
föreningen bl.a. deltagit i debatten kring vattenborgen och tillbyggnaden av konstmu-
seum, i planerna för ett nytt stadsbibliotek/kulturhus, utvecklingen av Hoglands Park, 
samt angående hotell på Gasverkstomten. Världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona” har 
livligt diskuterats under året. Tillsammans med andra ideella föreningar har vi fram-
fört förslag till kommunledningen om hur världsarvet ska marknadsföras, utveckling 
av guidade turer med buss och båt samt stadsvandringar, och en årligen återkommande 
”världsarvvecka”  m.fl. arrangemang.  
Föreningen har besvarat remisser till kommunen i följande planärenden:
6 februari Detaljplan för Fiskhamnen 3 m.fl., Saltö
29 mars  Detaljplan för del av Karlskrona 4:1, Kronanhuset
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2 april  Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m.fl. Pantarholmen
9 augusti Detaljplan för Fiskhamnen 3 m.fl. Saltö Torg
14 augusti Detaljplan för fastigheten Ingenjören 4 m.fl. Campus Blå Port

Stadsmiljökommitten har under året genomfört planerade sammanträden. Remissvar, 
skrivelser och förslag som lämnats, har diskuterats och förankrats i föreningens styrelse. 
Medlemmar har i samband med föreningens möten och andra arrangemang, och vid 
mer spontana kontakter, framfört värdefulla synpunkter och förslag. Samtliga remiss-
yttrande med underlag, samt skrivelser, finns tillgängliga för våra medlemmar i fören-
ingslokalen, och är dessutom utlagda på föreningens hemsida.  

Rolf Andersson 

Hus och bebyggelse som engagerat föreningen un-
der verksamhetsåret (Foto: Rolf Andersson):

Borgmästaregatan 6, 1800-tal Ronnebygatan 54, urspr. 1700-tal

Saltö Utkik, nybebyggelse 2007 Vattenborgen, ombyggnad pågår  


