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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
Styrelsen för föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för 
verksamheten 2008 som tillika är föreningens 63:e 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 
Kerstin Claesson  suppleant   2008 
Sven Norén  suppleant   2004 
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   
Birgit Arleskog
Anita Trulsson

Kommittéer utsedda av styrelsen

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

Programkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Kerstin Claesson, 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.

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 och 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 2008 uppgick antalet medlemmar till 3.541 st.

Årsavgiften för 2008 har varit 75  kronor.

Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum i Föreningslokalen torsdagen den 27 mars. 
Årsmötet inleddes med att ordförande Jan-Eric Jansson hälsade alla hjärtligt 
välkomna. Föreningens stipendiekommitté har i år beslutat att inte dela ut 
några kulturstipendier eftersom kapitaltillväxten på fonderna varit minimal. 
Programkommittén fick då i uppdrag att ordna någon form av underhållning 
som inledning på årsmötet. Ordförande hälsade Leifh Stenholm välkommen 
och överlämnade ordet till länsantikvarien som underhöll med en historik över 
örlogsstadens uppbyggnad och planering. Det var en mycket givande och roande 
föredragning beledsagad av bildmagasin. Länsantikvarien tänkte sig ett scenario där 
ett antal unga herrar med Dahlberg i spetsen med förtjusning ritade och planerade 
den blivande örlogsstaden. Herrarna började med att indela staden i fyra stora kvarter 
som ligger placerade runt den förnämsta gatan, ”Kungsgatan”, som går rakt genom 
staden från norr till söder. På den tiden, påpekade Leifh Stenholm, anlände alla 
bemärkta personer till staden med båt söder ifrån och kom man landsvägen till staden 
så möttes man av Galgbacken och den tidens sopstationer. Efter 45 min. bilder och 
historik tackade ordförande Jan-Eric Jansson länsantikvarien för en mycket trevlig 
och underhållande stund och överlämnade som tack FGC:s årsbok 2007, ”Verkö före 
bron” samt en mycket vacker bukett blommor. Härefter följde  parentation över de 
medlemmar, som under året lämnat föreningen och jordelivet. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe med dopp i KFUM-lokalen.

Övriga aktiviteter
  7 jan Världsarvsgruppen, idéella organisationer. Rolf Andersson deltog.
14 jan Filmvisning, cirkelgrupp.
18 jan Världsarvsgruppen, idéella organisationer. Rolf Andersson deltog.
13 febr Leif Egefur besöker föreningen, spelar och sjunger.
27 febr Kaulskroniten packas och expedieras.
  5 mars Världsarvsgruppen, möte på Turistbyrån. Rolf Andersson deltog.
  8 mars Vårmöte, Blekinge Hembygdsförbund. Församlingshemmet i Ronneby. 
 Britt Hillborg och Birgitta Lindström deltog.
19 mars Bildvisning i föreningslokalen. Gun Ekedahl visar.
28 mars Världsarv – idémöte inför Turistsäsongen. Rolf Andersson deltog.
  3 april Möre i Campus Gräsvik ”Karlskrona Blomstrar”.
  3 april Filmvisning Brf Klockstapeln. Göran Mårtensson visar film.
  3 april Blekinge Museum, dokumentationsträff.
16 april Bussutflykt till Kosta Outlet. Sven Norén guidar.
17 april Varvshistoriska föreningens årsmöte. Rolf Andersson deltog.
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  1 maj Reveljen passerade, stannade och spelade utanför föreningslokalen.
 Reveljkorten delades ut som vanligt under marschen.
 Vi hade ”Öppet Hus” och serverade kaffe, småfranska och kaka.
  5 maj Stadsarkitekt Hans Juhlin besöker föreningen.
14 maj Båttur med M/F Södern. Sven Norén guidar.
16 maj Blekinge Läns Tidning besöker föreningen. Jan-Eric Jansson och Ingemar 
 Fredriksson informerade. 
20 maj Möte på Oscars Värn angående julbelysning. Britt Hillborg deltog.
 5 juni ”Karlskrona Blomstrar” i Hoglands Park. FGC deltog med INFO-bord.
 Jan-Eric Jansson och Britt Hillborg deltog. 
6 juni Konsthallen. Jan-Eric Jansson och Rune Ohlsson medverkade.
7 juni Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Ronneby. Jan-Eric Jansson, 
 Britt Hillborg, Birgitta Lindström och Inga-Britta Jansson deltog.
14 juni Björkholmen. Jan-Eric Jansson deltog.
19 juni Lövmarknaden. ”Öppet Hus” i föreningslokalen. Försäljning på den vanliga
 platsen framför Trefaldighetskyrkan.
27 juni Filmvisning. Bert Svansteins studentjubileum. Rune visar film.
2 juli Lars Andersson, BLT besöker föreningen. Jan-Eric Jansson deltog.
31 juli- SAIL 2008. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning vid Kungsbron.
  -3 aug Försäljning av foto från FGC:s databassamling. Visning av gamla verktyg.  
 ”Öppet Hus” i föreningslokalen. 
13 aug Stadsvandring Björkholmen. Sven Norén guidar.
13 aug Doktorand Mariele Walter, BTH besökte FGC. Rolf Andersson medverkade.
26 sept Världsarvsgruppen, idéella organisationer. Rolf Andersson deltog.
  3 sept Kaulskroniten nr 2:2008 levereras direkt till medlemmarna från Tryckeriet.
17 sept.  Stadsvandring Västerudden. Ingemar Fredriksson guidar.
20 sept  Trafikens Dag på Blekinge Museums gård. Britt Hillborg har försäljning.
25 sept.  Filmvisning i Militärhemmet för Amiralitetsförsamlingens medlemmar.
 Jan-Eric Jansson och Kerstin Petersson deltog.
26 sept Världsarvsgruppen, idéella organisationer. Rolf Andersson deltog.
  8 okt Föreningen får foton av Ulf Månsson, Sturkö, tagna av fotograf Gunnar 
 Ekström.  Jan-Eric Jansson tog emot i föreningslokalen.
15 okt Leif-Ove Hubertsson, Olofström besöker föreningen och underhåller 
 med sång och musik samt bilder från sina resor.
21 okt Lennart Andersson besöker föreningen. Jan-Eric Jansson, Ingemar 
 Fredriksson och Rune Ohlsson deltog.
12 nov Björn-Eyvind Swahn besöker föreningen. Visar bildspel om Blekinge.
14 nov  Världsarv – idémöte, Blekinge Museums hörsal. Rolf Andersson deltog.
14 nov Filmvisning. Karlskrona Behandlingshem. Jan-Eric Jansson visar film och
 berättar om föreningens verksamhet.
15 nov Blekinge Hembygdsförbunds höstmöte i Ronneby. Britt Hillborg och 
 Birgitta Lindström deltog.
30 nov 1:a advent. ”Öppet Hus” i föreningslokalen med glögg och tillbehör, kaffe. 
 Försäljning av årsbok 2008, vilken presenterades kl 13.30 av författarna
 Nils-Olov Melander och Ingemar Fredriksson. Trubaduren Sven Nilsson 
 och Lennart Jändel underhöll med musik.
  1 dec  Lena Johansson, världsarvskoodinator besöker föreningen.
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Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat 
material för nästa årsbok.

Programkommittén har haft ett antal sammankomster för föreningens 
programverksamhet.

Kommittén för stadsmiljöfrågor har besvarat stadsmiljöfrågor samt sammanställt 
pressmeddelande i ärendena.

Medlemsbladet Kaulskroniten tjugotredje årgången, har utkommit med två nummer, 
1:2008 och 2:2008 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A 
Petersson.

Bokutgivning   Årsbok 2008 ”Butiker vi minns” har tryckts i 1.080+500 exemplar. 
Boken är framtagen av cirkeldeltagare, vilka alla har arbetat som expediter i 
Karlskronabutiker. Vår styrelsemedlem Ingemar Fredriksson och bildansvarige 
Rune Ohlsson har varit gruppen behjälplig med planering och framtagande av foton. 
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 Grahns Tryckeri AB, Lund.

Stipendiekommittén har ej 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 tillskjuta ett belopp utöver medlemsavgiften.

Gåvor  såsom böcker, tavlor, foton, filmer, affischer modell av Klockstapeln, som 
stått på Björkholmen och en oljemålning. Den sistnämnda gåva från Ellen Jonasson, 
Strömstad. Tavlan är målad av A Hökenberg, motiv från Högabergstrappan i 
Karlskrona.

I övrigt  Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar har varit föreningens 
representanter 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 rikta ett särskilt tack till Rune för hans ovärderliga arbete.
 
Slutord 2008  Ett år har åter gått! Det har helt klart varit ett fint arbetsår i Föreningen 
Gamla Carlscrona. Vi riktar ett varmt tack till alla medlemmar för detta.
Tack också till lokalpressen och alla andra, som har visat ett stort intresse för 
föreningens verksamhet. Årsboken, ”Butiker vi minns”, blev en succé. Vi känner 
tacksamhet inför den insats som studiegruppen har gjort med att arbeta fram denna 
årsbok. År 2009 har börjat och styrelsen är samlad för arbete med ett, återigen, gott 
nytt år i Föreningen Gamla Carlscrona.

      Styrelsen för FGC
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Årsrapport 2008
från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté

Föreningen har under 2008, i likhet med tidigare år, haft stort fokus på stadsmiljöfrå-
gorna och bevarandet av vårt kulturarv. Dels genom remissyttrande beträffande kom-
munens byggplaner, men också genom debattinlägg och insändare samt medverkan i 
mötes- och konferensverksamhet. Även under det nu gångna verksamhetsåret har vi, 
tillsammans med andra ideella organisationer, haft gemensamma möten med kommu-
nen och berörda myndigheter angående förvaltning och marknadsföring av Världsarvet 
– ”Örlogsstaden Karlskrona”. Diskussionerna har bl.a. resulterat i en utökning av gui-
dade turer och tillsättning av en världsarvssamordnare. 

Till det positiva som hänt under året, så kan vi med glädje notera att pressbyråkiosken 
från 1913 - landets äldst bevarade – nu genomgått en ordentlig upprustning enligt för-
eningens önskan, och kiosken står nu vackert renoverad, placerad på annan mera publik 
plats inom Wämöparken. Angående de gamla magasinsbyggnaderna i Kalvhagen från 
tidigt 1700-tal, för vilka föreningen begärt byggnadsminnesförklaring, så gäller nu tills 
vidare rivningsförbud. 

I skrivande stund vågar vi inte vara helt säkra på byggnadernas framtida öde, men vi 
hoppas på att, med hjälp av länsstyrelsen, kunna rädda dessa kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader till eftervärlden. 

Gamla Carlscrona försökte under året väcka intresse och opinion för bevarandet av 
Krutvikens gästgiveribyggnad, bl.a. genom insändare och debattinlägg i lokalpressen. 
Tyvärr så hade vi inte framgång i vår ambition, och miljö- och byggnämnden beslutade 
att ge fastighetsägaren rivningstillstånd. Vi ser med spänning, och befogad oro, fram 
emot planerna för nybebyggelse på denna plats i direkt anslutning till vår kulturpark. 

Föreningen har ett fortsatt engagemang, och samtal med kommunen, för bevarande 
och utveckling av det s.k. ”offentliga rummet” – torg, parker och grönområden. Inte 
minst intressanta är just nu frågorna kring Hoglands park och Stortorgets förnyelse.

Vi har också deltagit i den offentliga debatten beträffande pågående och planerad 
bebyggelse för södra Saltö, där vi klargjort föreningens bestämda uppfattning angående 
utvecklingen av det strandnära området intill nuvarande fiskhamnen.   

Vi har under 2008 yttrat oss till kommunen i följande planärenden: 
20 febr Yttrande över Stortorgets utformning och förnyelse
25 mars Detaljplan för Grenadjären 62 (Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik)
25 mars Detaljplan för kvarteret Kölen (Hästö marina)
14 april Detaljplan för fastigheterna Ingenjören 4 m.fl., Campus Blå port
17 juli   Fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden – Rosenholm med-

omgivningar
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17 juli Detaljplan för Hemmet 23 m.fl. (Pantarholmen)
24 september  Detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö
31 oktober Yttrande över Grönstrukturplan för Karlskrona kommun
24 november Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m.fl., östra delen, Gullberna 

park
24 november  Detaljplan för Grenadjären 57 (studentbostäder, Gräsvik)

Remissvar och yttranden har diskuterats och förankrats i föreningens styrelse. Av-
givna skrivelser med underlag är tillgängliga för våra medlemmar i föreningslokalen, 
och yttrandena finns dessutom utlagda på Gamla Carlscronas hemsida. 

Stadsmiljökommitten har under året genomfört planerade sammanträden, och gemen-
samt med övriga i styrelsen, har vi också under året haft besök av stadsarkitekten Hans 
Juhlin (5/5) och världsarvssamordnaren Lena Johansson (1/12).

Medlemmar har i samband med föreningens möten och arrangemang, och vid mer 
spontana kontakter, framfört värdefulla synpunkter och förslag. Vi känner också att för-
eningens arbete har respons, och möter respekt, från en bred allmänhet.
Rolf Andersson 

Några stadsmiljöbilder tagna från Trefaldighetskyrkan tak under pågående renovering
(foto: Rolf Andersson)


