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Styrelsens verksamhetsberättelse För 2009
Styrelsen för föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för 
verksamheten 2009 som tillika är föreningens 64:e arbetsår.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Jan-Eric Jansson  ordförande invald        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
Vakant   
Vakant
Vakant

 
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:  Göran Mårtensson  (sammankallande), Rolf 
Andersson, Ingemar Fredriksson och Sten A Petersson.

Programkommitté:  Kerstin Petersson (sammankallande), Kerstin Claesson och 
Jan-Eric Jansson.

Stadsmiljökommittén:  Emma Anbrand, Rolf Andersson (sammankallande),  
Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg, Jan-Eric Jansson och  Sten A Petersson.

Stipendiekommittén: Emma Anbrand, (sammankallande) Karin Bång Danielsson, 
Jan-Eric Jansson, Christer Peters och Eva Thorell.

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.

Föreningens medlemsantal 
Den 31 december 2009 uppgick antalet medlemmar till 3.424. 

Årsavgiften för 2009 har varit 75 kronor

Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum i Bibliotekets hörsal torsdagen den 26 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 minimal.     
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. Sven Norén,  som avgick från 
styrelsen, avtackades med blommor.

Övriga aktiviteter 
16 jan     Filmvisning, cirkelgrupp. 
21 jan     Bildvisning i föreningslokalen. Gun Ekedahl och Ingemar Fredriksson visar. 
  4 febr   Karlskrona kommun inbjuder till möte i kommunhuset om ”Vad händer med     
 Hoglands Park”. Jan-Eric Jansson och Rolf Andersson deltog. 
18 febr   Bildvisning i föreningslokalen. Gun Ekedahl och Ingemar Fredriksson visar.  
25 febr   Kaulskroniten packas och expedieras. 
  9 mars  Karlskrona kommun visar förslag på ”Hoglands Park” i Sparresalen. Rolf  
 Andersson, Gun Ekedahl, Jan-Eric Jansson och  Kerstin Petersson deltog. 
10 mars  Filmvisning, Postens seniorer.    
18 mars  Filmvisning i föreningslokalen. Gun Ekedahl och Rune Ohlsson visar. 
27 mars  Världsarvsmöte om idéer och marknadsföring i Blekinge Museums hörsal.   
 Rolf Andersson deltog. 
16 april  Stadsvandring per buss. Sven Norén guidar. Efter turen bjöds på kaffe  och 
 rågskorpor i föreningslokalen. Gun Ekedahl, Britt Hillborg och Laila   
 Olausson servade. 
  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. 
11 maj   Ordförande besöker Friskolan Svettpärlan och berättar om föreningen. 
13 maj   Sussie Svensson kåserar om Basareholmen. Föreningen bjöd på kaffe och  
 rågskorpor.   
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16 maj  Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Nättraby. Jan-Eric Jansson och Britt  
 Hillborg deltog
20 maj   Möte på Simsalabim angående julbelysning. Britt Hillborg och Jan-Eric  
 Jansson deltog. 
27  maj   Kjell Öman presenterar sin senaste bok i Blekinge Museums hörsal. 
 Jan-Eric Jansson och Ingemar Fredriksson deltog. 
  5  juni Världsmiljödagen i Hoglands Park. Jan-Eric Jansson och Britt Hillborg   
 deltog. 
  6  juni   Invigning av Museum Kulenovic Collection. Rolf Andersson deltog. 
18   juni  Lövmarknaden. ”Öppet Hus ” i föreningslokalen. Försäljning på den vanliga   
 platsen framför Trefaldighetskyrkan. 
27  juni  Invigning av Världsarvets besökscentrum i Trefaldighetskyrkan. Jan-Eric  
 Jansson, Rolf Andersson och Rune Ohlsson deltog. 
12- SAIL 2009. FGC  har haft försäljning och medlemsvärvning vid Kungsbron 
14 aug samt försäljning av foto från FGC:s databassamling. ”Öppet hus” i förenings- 
 lokalen. 
13 aug   Bussresa till Kristianopel m fl platser. Sven Norén guidar.  
  3 sept  Kaulskroniten nr 2:2009 levereras direkt till medlemmarna från Tryckeriet. 
17 sept  Studiebesök på Blekinge Läns Tidning. 
19 sept  Trafikens Dag på Blekinge Museums gård. Britt Hillborg har försäljning. 
 Jan-Eric Jansson deltog. 
  6 okt    BTH samråds- och infomöte på Gräsvik. Jan-Eric Jansson deltog. 
14 okt    Johny Carlsson  från Olofström, besöker föreningen och berättar om sitt liv  
 som bokhandlare. 28 besökare. 
16 okt Världsarvsmöte om idéer och marknadsföring i Blekinge Museums hörsal.  
 Rolf Andersson deltog. 
  4 nov   Möte på Blekinge Museum, ”Minnet är kort”. Göran Mårtensson deltog. 
  9 nov   Hans Juhlin och Jan-Anders Glans från Karlskrona kommun besöker  
 föreningen och berättar  om kommunens framtidsplaner. Styrelsen deltog. 
11 nov   Filmvisning i stadsförsamlingens församlingshem. Jan-Eric Jansson och Rune  
 Ohlsson visar.    
19 nov   Hanna Flyborg besöker föreningen och presenterar sin bok  ”Svala, flyg till  
 hemmet”. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.  21 deltagare. 
20 nov Göran Mårtensson hämtar årsbok 2009 från Tryckeriet. 
26 nov Pressvisning av årsbok 2009. 
29 nov 1:a advent. ”Öppet Hus”  i föreningslokalen med glögg och tillbehör, kaffe. 
 Försäljning av årsbok 2009, vilken presenterades kl 13.30 av författaren  
 Nils-Harald Ottosson 
  3 dec   Samrådsmöte ang kommunens översiktsplan i Konsthallen. Rolf Andersson  
 deltog. 
  4 dec Världsarvsmöte om idéer och marknadsföring i Blekinge Museums hörsal. 
 Rolf Andersson deltog.
 

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

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

Medlemsbladet Kaulskroniten 24:e årgången, har utkommit med två nummer, 1:2009 
och 2:2009 på 48 sidor vardera. Redaktör för  båda utgåvorna var Sten A. Petersson.

Bokutgivning  Årsbok 2009 ”Sveas hörna - En hundraårig butiksepok”  har tryckts i 
750 exemplar. Boken är författad av Nils-Harald Ottosson. Göran Mårtensson har varit 
behjälplig med framtagande av foton. Ledamöterna i redaktions- och bokkommittén 
var ansvariga och dessutom var  Göran Mårtensson ansvarig för layout och bearbet-
ning 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 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, 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 och kartor i databas. Rune fortsätter med detta arbete. 
Föreningen vill rikta ett särskilt tack till Rune för hans ovärderliga arbete.

Slutord
När vi nu ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret kan vi konstatera att våra planer 
för 2009 gick väl fram.

Ett hjärtligt tack till alla som hjälpt till och medverkat på olika sätt så att allt blivit så 
positivt och lyckat!

Vi upplever att det kommer mycket positiv  respons  till oss, från många, för vår verk-
samhet i föreningen . Nu har vi ett nytt år framför oss och önskar  att fler vill bli med-
lemmar och stödja arbetet i FGC.

Ett stort TACK till Nils-Harald Ottosson för en lyckad årsbok 2009. ”Sveas hörna”  - en 
hundraårig butiksepok.

Ett jubileumsår är här! FGC – 65 år. Vi har nya planer för 2010 och tänker fira detta år  
lite extra

Styrelsen för FGC
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Årsrapport 2009
från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté

 
Ännu ett år med många frågor kring vår stadsmiljö har avslutats. Under 2009 års första 
månader deltog föreningen i en intensiv debatt kring förnyelsen av vår stadspark – Hog-
lands park - och året avslutades med livliga diskussioner om kommunens förslag till 
reviderad översiktsplan. Undertecknad och föreningens ordförande Jan-Eric Jansson 
inbjöds till ett exklusivt möte med stadsarkitekten m.fl. medarbetare i kommunhuset 
den 4 februari, för att ta del av kommunens planer för Hoglands park. Vi passade då på 
att aktualisera de tidigare förslag och idéer som Gamla Carlscrona framfört till kommu-
nen angående parkens förnyelse. Föreningens tankar om parkens utveckling framfördes 
också vid ett offentligt samrådsmöte, i Sparresalen i februari, där föreningen var väl 
representerad. 

Beträffande ”Översiktsplanen 2030”, så inbjöd vi stadsarkitekten Hans Juhlin och 
projektledaren Jan-Anders Glanz till möte med Gamla Carlscronas styrelse, i förenings-
lokalen den 9 november, då tillfälle gavs att framföra viktiga synpunkter innan planen 
gick ut på en allmän remissrunda. 

Även under det här året har vi, genom bl.a. insändare och uttalanden i media, hållit 
debatten levande avseende bevarandet av 1700-talsmagasinen i Kalvhagen. Tyvärr har 
förfallet av byggnaderna tillåtits fortsätta, men nu finns det en ljusning i frågan med det 
att kommunen, genom stadsarkitekten, kallat Gamla Carlscrona, fastighetsägaren m.fl. 
till ett möte i början av innevarande år. Så hoppet är inte ute än för magasinsbyggna-
derna, och det vore en kulturskandal av stora mått om inte de 300-åriga byggnaderna 
bevaras. 

Under det gångna året så fortsatte vi i föreningen att genom opinionsbildning, samtal 
med politiker och via insändare, in i det sista förhindra rivningen av Krutvikens gästgi-
veri på Wämö. Men tyvärr allt vårt agerande var förgäves, och nu har den gamla bygg-
naden blivit offer för grävskoporna, och ännu en synbarlig del av stadens kulturhistoria 
har försvunnit för alltid. Gästgiveriet skulle firat 100 år till sommaren – Sorgligt!

Under året har kommunen, genom kommunstyrelsens ordförande, fortsatt ambitionen 
med att bjuda in myndigheter och ideella organisationer, bl.a. Gamla Carlscrona, till 
möten avseende idéer och marknadsföring av vårt världsarv – ”Örlogsstaden Karls-
krona”. I juni invigdes besökscentrum för världsarvet i Trefaldighetskyrkan, guider re-
kryteras och utbildas och ”paket” med varierande innehåll tas fram med avseende på 
olika besöksgrupper. 

Stadsmiljökommittén har under året genomfört fyra planerade sammanträden. Re-
missvar, skrivelser och förslag som lämnats, har också diskuterats och förankrats i för-
eningens styrelse. Inte minst viktigt är alla samtal med intresserade medlemmar som i 
samband med föreningens möten och andra arrangemang, och vid mer spontana kontak-
ter, framfört värdefulla synpunkter och förslag. 

Under verksamhetsåret har föreningen besvarat remisser till kommunen i 
följande planfrågor:
15/6 Detaljplan för kv. Kölen (Hästö marina).
  1/7 Detaljplan för Gullbernahult 31 m.fl. västra delen. 
  1/7 Detaljplan för Gullbernahult 31 m.fl. östra delen.
  5/8 Detaljplan för del av Rosenfeldt 21(äldre Rosenfeldtskolan).
29/9   Programförslag för stadsdelen Pottholmen (inkl. Kungsplan mm).
22/10  Detaljplan för Spårvägen 9 (Gräsvik).
30/12  Detaljplan för Hästkvarnen 7 (Kungsbron).
30/12  Översiktsplan 2030 (reviderad plan för Karlskrona kommun). 

Samtliga remissyttrande, med underlag, samt skrivelser finns tillgängliga för våra 
medlemmar i föreningslokalen, och är dessutom utlagda på föreningens hemsida.   
Rolf Andersson   

Två bilder från trädfällningen i Hogkands park våren 2009 (Foto: Rolf Andersson)

Inbjudan till Årsmöte
Torsdagen den 25 mars 2010

Klockan 18.30
i Musikhuset, Södra Kungsgatan 1.
Hiss finns i gatuplanet. OBS! Lokal!

Alla medlemmar hälsas
Varmt Välkomna!


