Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2005
Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse
för verksamheten år 2005, som tillika är föreningens 60 arbetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Jan-Eric Jansson		ordförande		invald
Göran Mårtensson
vice ordförande		
1996
Sten A Petersson		redaktör			1976
Gun Ekedahl		sekreterare		1997
Wanja Magnusson
kassör			1999
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
Rune Ohlsson		suppleant		2004

1999

Revisorer
Helene Hansson		ordinarie		1993
Ingemar Nilsson		ordinarie		1999
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare			1999
Margit Svensson		ersättare			1999
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, Rune Ohlsson,
Kerstin Petersson och Gunilla Wirbrand.
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
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Anbrand, Gunilla Ekholm, Hans-Göran Rydberg och Kerstin Södöö.
Bild-, data- och webbansvarig: Göran Mårtensson och Rune Ohlsson.
Pressklippansvarig: Gunilla Wirbrand.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har enskilda styrelsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.
Föreningens medlemsantal
Den 31 december 2005 uppgick antalet medlemmar till 4081 st.
Årsavgiften för 2005 har varit 75 kronor.
Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Föreningslokalen torsdagen den 31 mars.
Stipendiaten Sara Fredh framförde två musikstycken på tvärflöjt. Ordföranden överräckte stipendiet ur Baldersfonden á 10.000 kronor och blommor. Därefter hälsade
han välkommen till årsmötesförhandlingarna, vilka inleddes med en tyst stund,
som parentation över under året bortgångna medlemmar i föreningen.,
Medlemmarna bjöds på kaffe med dopp i föreningslokalen.
Övriga aktiviteter
26 januari
Filmvisning hos logen Odd Wellow. Jan-Eric Jansson visade.
1 februari
Försäljning av biljetter till jubileumsrevyn började.
7 februari
Invervju med Christer Peters, Gun Ekedahl och Lars
		
Molander på Radio Blekinge.
8 februari
FGC besöker Marinens Planetarium.
11,15-16 februariStudiecirklar startar. Tema: Lär känna Din stad och Vanartigt 		
		kvinnfolk. Cirkelledare: Ingemar Fredriksson.
26 februari
Kaulskroniten packas och expedieras.
10-13,18-19 mars Jubileumsrevyn ”Vi gåur igen” i Sparresalen.
		
Christer Peters med revy-gänget QL-klubben.
		
Samtliga föreställningar även gen-repetitionen slutsålda.
6 april		
Möte i kommunen: Information om Stadsvandringsleder och 		
		
Stumholmen ”Blå Flagg”. Ingemar Fredriksson deltog.
14 april		
Kakelugnsmakare Jan Johansson besökte föreningen
		
och berättade om sitt hantverk
1 maj		
Reveljen passerade, stannade och spelade utanför lokalerna.
		
Reveljkorten delades ut som vanligt under marschen.
		
Föreningen hade Öppet Hus och serverade kaffe, små-franska
		och kaka.
12 och 19 maj
Föreningen besökte Vattenborgen, Stortorget.
21 maj		
Ett buss-sällskap från Kungsbacka besökte Karlskrona. 		
		
Guide: Ingemar Fredriksson.
28 maj		
Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte förlagt till Karön,
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Ronneby. Jan –Eric Jansson, Gun Ekedahl, Sten A Petersson,
		
Britt Hillborg , Ingemar Fredriksson och Kerstin Petersson
		deltog.
9 och 19 juni
Två stadsvandringar: Amiralitetsparken och Stadsfarmarna 		
		
Skönstavik. Guide: Ingemar Fredriksson (god tillslutning).
21 juni		
Samrådsmöte i kommunen ang nybyggnation på ”Flundran” 		
		
Saltö. Britt Hillborg och Jan-Eric Jansson deltog.
23 juni		
Lövmarknaden. Öppet hus i föreningslokalen. Försäljning på 		
		
den vanliga platsen framför Trefaldighetskyrkan.
juli onsdag-em FGC har åtagit sig passning/guidning i Pantarholmsstugan, 		
		
Vega-Svens stuga och O W Anderssons stuga i Wämöparken.
5 och 6 aug
SAIL 2005. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning
		
utanför Residenset. Även Öppet Hus i föreningslokalen.
15 och 23 aug Två stadsvandringar: Björkholmen och Kalvhagen.
21 aug		
Hembygdens Dag i Wämöparken,försäljning,medlemsvärvning
1 och 2 sept.
Studiecirklar startar. Tema:Lär känna Din stad och Vanartigt		
		
kvinnfolk. Cirkelledare: Ingemar Fredriksson.
12 september
Kaulskroniten packas och expedieras.
22 september
Filmvisning i Konserthusteatern
22 oktober
Rune Ohlsson och Ingemar Fredriksson deltog i kurs i Blekinge
		
Museum. Temadag kring kartor.
27 oktober
Jubileumskonsert med Synnöve Dellqvist och Marinens Musik		
kår under ledning av Andreas Hansson.
28 oktober
Invigning av Vodafone Arena Rosenholm. Jan-Eric Jansson del		tog.
27 nov		
Julskyltningsdagen och 1:a advent Öppet Hus i föreningenslo		
kalen med glögg och tillbehör. Försäljning av årsbok 2005 och
		
boken om Hästö IF, vilka blev succé samt övriga böcker m m.
		
Syskonen Tibblin besökte föreningen och underhöll med musik
		och sång.
6 nov.,8 dec.
Revyfilm ”Vi gåur igen” i föreningslokalen.
8 nov.,1 dec.
Filmvisning i Blekinge Museum tillsammans med FGC..
		
Anders Anrahamson visade. (God tillslutning.)
12 november
Filmvisning hos Wasa Orden. Jan-Eric Jansson visade.
14 november
”Kura skymning” i Stadsbiblioteket. Tema ”Selma och Nils”
		
Medverkande: Gun Ekedahl, Ulla Hagman och Jan-Eric Jans-		
		son.
Föreningen har förevisat föreningslokalen och visat några av sina många filmer för
ett antal olika fackliga organisationer samt för ett antal föreningar (15)
Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat
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material för nästa årsbok.
Programkommittén har haft sammankomster för föreningens programverksamhet.
Kommittén för stadsmiljöfrågor har besvarat stadsmiljöfrågor, samt sammanställt pressmeddelande i ärendena.
Medlemsbladet Kaulskroniten, tjugonde årgången, har utkommit med två
nummer 1:2005 och 2:2005 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 2005 "Karlskrona Då och NU" har tryckts i 1500 exemplar.
En egen produkt av styrelsen från ax till limpa. Hela styrelsen har varit involverad
med Gun Ekedahl och Göran Mårtensson som ansvariga och Göran Mårtensson har
även stått för idé, layout och bearbetning i dator till färdigt orginal för tryckning.
Vi har även gett ut boken "Hästö IF, en resa i tiden 1938-2005" av Torbjörn Sunesson, tryckt i 1000 exemplar.
Stipendiekommittén har sammanträtt under året och utsett Sara Fredh till stipendiat för Baldersfonden.
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 medlemsavgiften.
Gåvor såsom tavlor, kartor, foton, ordförandeklubba, tidningsklipp, filmer, affischer, silverfat med gravyr och tapet från Gamla Teatern m m.
.
I övrigt Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar har varit föreningens representanter vid flera olika tillfällen. FGC-suppleanten 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 arbete.
					
Föreningen hedrade Hans-Göran Rydberg med vackra blommor vid jordfästningen.
Redaktören tillägnade Hans-Göran Rydberg egen dikt (Kaulskroniten 2:2005)
Föreningen inbjöd tidigare ordförande i FGC Bert Svanstein, som anmälde förhinder, Erland Janner, Lennart Kloo och Mats Mårtensson till jubileumsmiddag 19
december 2005.
De medverkande i jubileumsrevyn har ej haft arvode, varför föreningen bjöd dem
på middag som tack.
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Årsrapport 2005
Från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté
I Föreningen Gamla Carlscronas senaste årsbok ”Karlskrona – Då och Nu”, som
gavs ut i slutet av året med anledning av föreningens 60-årsjubileum, kan man få en
mycket god uppfattning om de förändringar vår stad genomgått under det senaste
halvseklet. Vilket också inspirerade undertecknad att skriva en berättelse på samma
tema, i detta nummer av vår medlemstidning. En av vår förenings viktigaste uppgifter är att, genom debattinlägg och opinionsbildning, påverka och ibland söka
förhindra, beslut om förändringar i stadsmiljön som inte tar tillräcklig hänsyn till
bevarandevärdena och vårt kulturarv.
Hur väl vi lyckats med denna uppgift genom åren, är svårt att bilda sig en uppfattning om, men engagemanget har inte saknats. Visst är det många byggnader och
miljöer som försvunnit, och som vi minns med stor saknad, men det har också, trots
allt, skett mycket positivt i vår vackra stads utveckling. Sedan slutet av 90-talet är
också föreningen en väl etablerad remissinstans gentemot kommunen i plan- och
byggfrågor, och även länsstyrelsen har under de senaste åren alltmer efterfrågat vår
uppfattning i frågor rörande kultur- och naturmiljön. Under året som gått, har vi
från föreningen besvarat remisser och gjort debattinlägg i följande plan- och byggfrågor, samt i frågor rörande stadens kulturarv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan för Dragsö camping- och naturområde
Detaljplan för Järavägen – utbyggd trafikled i Lyckeby
Programförslag för ”Campus Blå port”
Detaljplan för kvarteret Gullin – ny biograf på Ronnebygatan
Programförslag- och detaljplaner för Skeppsbrokajen
Detaljplaner för bostadsbebyggelse på Södra Saltö
Länsstyrelsens programförslag för ”Natura 2000”
Länsstyrelsens remissförslag angående bevarande och utveckling
av Karlskrona som världsarvsstad
Debattinlägg/insändare i lokalpressen angående Gasverkstomten
och nytt kulturhus/stadsbibliotek samt bevarandet av lampfabriksfastigheten på Pantarholmen.		

Stadsmiljökommittén har under året genomfört tre planerade sammanträden. Vid
kommitténs möte i december deltog också en representant för byggföretaget CA
Fastigheter, där vi framförde stark kritik beträffande misskötseln av spårvägsstallarnas fasad vid Gräsvik.
Härutöver tillkommer mera informella kontakter mellan såväl kommitténs leda10

möter som med andra medlemmar i vår förening. Alla yttranden och debattinlägg
har förankrats i föreningens styrelse, och remissunderlag samt yttranden finns tillgängliga i föreningslokalen. De flesta remissyttrandena och debattinläggen finns
också utlagda på föreningens hemsida.

Årsrapport från Programkommittén
Programkommittén har under jubileumsåret arrangerat 8 olika programträffar varav 2 i större format. I mars Jubileumsrevyn ”Vi gåur igen” vilken blev en
stor succé. Revyn filmades för att våra medlemmar som inte fick tag i biljetter
skall kunna få se revyn någon gång i föreningslokalen. Se vårens programtablå!
Nästa stora händelse för våra medlemmar var konserten i samarbete med Marinens
Musikkår och med Synnöve Dellqvist som solist den 27 oktober. Det blev en bejublad kavalkad av musik ifrån de decennier som föreningen varit verksam, varvat
med operettmelodier.
Det var ett samarbete som gav mersmak.
Gun Ekedahl sammankallande i programkommittén

Slutord

Tack!
Ett stort tack till ALLA som medverkat till att vårt 60-årsjubileum blev så lyckat
som vi önskade och planerade.
Christer Peters och hela revygängets succé ”Vi gåur igen”.
Bra! Kan bli igen?
Vår jubileumskonsert med Marinens musikkår blev en fin och minnesvärd tillställning med solistframträdande av Synnöve Dellqvist.
Föreningen har också haft filmvisning på konserthuset som blev mycket uppskattat.
Vi fick ett lyckat resultat med vår årsbok, ”Då och Nu” och två mycket bra nummer av ”Kaulskroniten”. Detta tack vare vår hårt arbetande redaktion med Gun
Ekedahl, Göran Mårtensson och Sten A Petersson i spetsen.
Vår utgivning av Hästö IF:s historia, som Torbjörn Sunesson har dokumenterat
och nedskrivit, vill vi tacka honom för. Vi ser det som en skyldighet att utge denna
bok som en historik över den sista kvartersbenämnda, ännu verksamma, idrottsföreningen i Karlskrona.
Sammantaget blev det ett mycket lyckat Jubileumsår som vi kan vara stolta
över.
Vi har fått många nya medlemmar, så nu går vi inspirerade vidare med förnyade
krafter.
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