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Verksamhetsåret 2018! 
 
Medlemsantalet var 197 st vid årets slut. (210 st år 2016, 188 år 2017) Årsavgiften 

har varit 100 kr/medlem. Föreningens främsta uppgift under 2018 har - vid sidan om 
att ordna valborgsfirande – varit att låna ut redskap samt att lämna in förslag till 
Karlskrona kommun om förbättringar som kan göras i området. Dessutom har arbetet 

fortsatt att öka intresset för föreningen genom utskick, hemsida och Facebook. 
 

 
Föreningens valborgsfirande genomfördes traditionsenligt med tipsrunda. I år hölls 
även kiosken öppen. Det bjöds på vårtal av Ivar Wenster och sedan värmde till allas 

glädje kören upp vårkvällen med skönsång. Stort tack för er medverkan! Under 
firandet utsågs även vinnaren av föreningens fototävling. Temat för årets fototävling 

var att ta ett fotografi från valfri vinkel och med bild beskriva vad du gillar bäst med 
din trädgård. Tävlingen var tänkt som trädgårdsinspiration för föreningens 
medlemmar. Det blev Kerstin Jonsson med sin fina bild Blommande körsbärsträd som 

tog hem förstapriset: boken Perenner av Marie och Björn Hansson. Bålet tändes sedan 
och brann  med hjälp av en större mängd tändvätska. 

 
 

Den 1:a maj samlades i sedvanlig ordning boende i vårt fina område för att med 
gemensamma krafter göra stranden fin igen inför en ny badsäsong. Tång togs bort, 
buskar klipptes och sanden krattades. Nio kubikmeter nyinköpt fin sand lades ut på 

lilla stranden. Under dagen sjösattes även föreningens badflotte. För väl utfört arbete 
bjöd sedan föreningen på grillad korv. I direkt anslutning till detta hölls också 

årsmötet. Ca 50 medlemmar slöt upp. På årsmötet informerades bl.a. om vice 
ordförande Alexander Vujovic och sekreterare Oscar Häggströms avgång. Kristofer S 
valdes till ny sekreterare. Vid genomgång av övriga ärenden presenteras idén om bra 

båtförtöjningsplatser - gärna i kombination med bastu, soldäck och havsbad. En 
bryggkommitté bildades. Övriga idéer såsom t.ex. blombytardag och kvartersloppis 

presenterades också. 
 
 

 
Bryggplats Studentviken – Vy från land NO 



 
Här görs underverk vid stranden! 

 

 
 
 

 
Under sommaren var det varmt, 

soligt och nästan vindstilla och 
många tillbringade många timmar i 

Studentvikenområdet. Till allas 
glädje hade kiosken öppet och Isac 
Z. hade laddat upp med glass och 

andra nödvändigheter som kan 
behövs för en bra dag på stranden. 

 
 
 

 
Isac framför kiosken. 

 

 
Föreningens materiel har nyttjats flitigt. Christian Österberg har under året haft 

premiär i sin roll som materialansvarig och löst uthyrning, utlåning och organisation 
runt detta. Under året har bland annat främst tälten varit flitigt utlånade. 
 

Hemsidan och Facebook har besökts flitigt. För att hålla mediet intressant, uppdaterar 
webmastern innehållet så ofta som möjligt. Gå gärna in och titta och kom gärna med 

inlägg och förslag på vad föreningen ska arbeta med. 
 

Anslagstavlorna som är utplacerade korsningen Sagavägen/Kronobergsgatan och vid 
Studentgatan/Erik Dahlbergsgatan har fortsatt användas för att sprida information i 
samband med de utskick som utförts. 

 



 

Styrelsen har utöver årsmötet haft tre protokollförda sammanträden där angelägna 
frågor för vår stadsdel har behandlats. Bland annat har medborgarförslag gällande 

uppfräschning/underhåll av ”Lillan” blivit beviljat. Vägbulor har efter många års 
önskan kommit på plats. Förslag om belysning mellan studentviken och högskolan 

samt parkeringen vid C-planen har flaggats för. Bänkbord vid stranden har satts på 
försök och beslut har fattats att köpa in fler. Under året har även ett informationsblad 
med intresseförfrågning avseende båtplats skickats ut till samtliga hushåll i området. 

 
 

Med anledning av den växande båtkyrkogården vid 
Studentviken uppmärksammade Villaföreningen 
att från september fanns det möjlighet att 

kostnadsfritt lämna gamla uttjänta båtar till 
skrotning för privatpersoner med hjälp av en 

skrotningspremie från Båtretur, ett samarbete 
mellan Havs- och vattenmyndigheten, Sweboat, 
Stena Recycling AB och Svenska Båtunionen. 

   Växande båtkyrkogård 

Valberedningen har, liksom 2017, haft svårigheter att finna nya intresserade till 
styrelsearbete och andra åtaganden inom ramen för föreningen och området vi bor i. 
De obligatoriska posterna är lyckligtvis för närvarande tillsatta, men vi måste alla 

tänka på att föreningen drivs ideellt av föreningens medlemmar och att en föryngring 
är bra. Dessutom är det inte meningen att bara styrelsen också ska göra allt annat vi 

vill ha gjort i vårt område. 
 
Styrelsen fattade ganska tidigt i höstas ett snabbt beslut om att tidigarelägga 

upptagningen av flytbadbryggan p.g.a. en ankommande storm. Detta i kombination 
med några få tappras slit gjorde att bryggan kom upp i tid. Året har för övrigt bjudit 

på extremt både låga och höga vattennivåer stundtals. 
 
Loppis i Frejalunden anordnades av föreningen den 22 september och blev en trevlig 

tillställning. Solen värmde gott, humöret var på topp och utbudet av fynd var stort och 
varierande. En hel del saker bytte ägare och det fanns också tid att socialisera och 

lära känna nya människor. 

 
Loppis i Frejalunden 



Höstträffen den 30 september samlade 25 medlemmar. I ett strålande väder gjordes 

pulkabackarna i Idunaparken och Frejalunden fina inför vintersäsongen. Efter ett par 
timmars fint samarbete kunde en klar förbättring ses. Som avslutning bjöd föreningen 

på grillad korv och dricka. 

 
En stor hög med grenar samlades ihop i Frejalunden 

 

Nytt för i år var att ordna adventsfirande med glögg.  Detta, liksom det mesta vi gör 
tillsammans, var en uppskattad tillställning och kommer troligtvis att bli av igen! 

 
Villaföreningens glöggmingel 2018-12-16. 

 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av revisionsberättelsen. Vid årsslutet fanns 

ett plusresultat hos föreningen om 8940 kr. Under året har en portabel kokplatta och 
eldkorgar inköpts. 


