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Hoj!
I skrivande stund iL det en vacker virkviill, tisdagen efter
pask. Vi har just pass€rat en alldeles fantastiskt fin
ptukhelg. Det har bjudits pe strAlande solsken helgen
igenom- Folk har varit ute frin morgon till kvall isina
tr:idgerdar, och "grilloset" har kiints i"kvallningen".
TrtdgArdsmitbler har oljats, sommardacken har kommit
pa bi hrna och bAtar har mAlats och sjitsatts. I kvall kiirde
vi en runda itver'l urkdbron och d€ ldrsta sillfiskama hade
hittat dit igen, det Ar ett sakert vifiecken.

Dessiiirinnan fick vi en aning vinler. Den kom ganska
sent. men framldr allt blev det bade snd och is under
februarilovet, till alla skolbams glfije, eller i alla fall deras
ftjraldrars! Man tyckerj u att ungama skall vam ute nar de
ii. lediga, e ller h ur?

F6rindringar...
I vintemumret berettade jag alt tvA av vlra medarbetare
q'viin hade gatt ur tiden, Custar Hansson och Sven
tgo, Srelr.r.ror. Som om inte det riickte, se gick Ctrisrer
Nr-fsor, var byaman i Helevik" ocksl ur tiden. Christer
hade inte varit byaman mer an ett ar, dA han efterffidde
Bengl Svensson. Dessftirinnan vai han en engagerad
person som alltid kom till alla allmanna mtiten som vi
anordnade. Han var ockse en betydelsefull sponsor till
Sturkiidagen, d?fu han sponsrade med de tllt som vi
anvande oss av. Det hade varit helt om6j ligt att arrangera
Sturkiidagen utan dem, de vi hade kvallsarangemang.
Vera tankar ger til I Christe.s fami lj, och vi saknar givetvis
honom. Vi hissade flaggan pi halv stlng vid kvamen pi
hans begravningsdag.

Efter Arsm6tet
V^r kassdr Le{ Ldnnqrr:rt lemnade sitt uppdrag och
efsatles a\ Theres Uresj6. Vi tackar t*if ldr hans
insatser hos oss, och velkomnar Thercs till sb.rels€n.

Nils Hansson ersijlter Gxstav Eonsson i Ekenabben
och Bjbm Andersson ers?iner C'rrisrer iy'r.6ro,, i Hlle-
\tk. Rune Johansson ers{tler Brittlouise Ldnnqvisl i
Skallalorp. som har liimnat sin uppdrag. VitactarBrifl-
Louise tbr hennes insats€r och halsar Rune- Niss€ och
Bjdm vdlkomna som byamiin.

Fritidsgarden
Fritidsgirden fungerar fortfarande vdldigt bra. Den ?ir en
av de battre fritidsgerdama i Karlskrona kommun enliSt
en utfti.d unders6kning som giorts av kornmunen. V isst iir
det litejobb att fe fttrlildrar att s8lla upp, men i sludnden
finns det folk som giir det och ni skall ha ett stort tack,
fortsdft g:im4 ni gtir en enasteende insats liir vtrra
ungdomar pe Stu*it. Utan er sd stannar verksamheten.
Ni som offrar er en eller fta kvalhr varje termin, det dr
tack vare er som vi kan fortsetta. Ocke ett ston tack till
alla fina ungdomar som besdker garden, de skdter lig
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exemDlariskt. Det b,itr ocksd namnas att vi har faft eft
betydande verksamhetsbidraS fren kommunen. som vi
skall spendera under arct, se aft vi kan fortsafta att hella
en h6g kvalitd pa verksamheten.

Skansen
V i i styrelsen har lagt ner eft stort arbete under vintem vid
Sturkii Skans. Vi hareldat upp lolArets rishiigar. Sen har
vi rtijt lika mycket ris igen, se nu iir hela den gamla
vallgraven helt och hAllet uppraid och eterstalld som den
en gang seg ut innan ris, sly, buskar och tred batrjade vzi"xa.
Vi har ockse eldat upp dessa rishiigar se nar som pe re
stycken som vi flr ta till hiisten. Vi vegade inte, med risk
6r aft elden skulle sprida sigtill enbuskaroch torrt giis i
den absoluta nibheten. V i fir elda upp restema ti ll hiisten.
Niista vinte. skall vi ritja upp alla buskar och sly som v?ixer
uppe pa sjelva ffistningen. Innan vi iir klara sa skall
anlaSgningen vara i ursprunglig skick.

Vi har ocksA litt en ftirfrigning om att fa anordna
"alls6nS pn Skansen" till sommaren. Det hoppas jag
verkl igen bl i. av och att det bl ir lyckat. Det zirj ust sedana
ideer som vi velkomnar, $ kom g?ima tillbaka om ni
kommer pe en ljus id6.

Kvamen och magasinet
Vi i styrels€n harocksa genomftin en viss renoreringav
kvammagasinet. Vi har sjelva malat viiggama i samtliga
utrymmen. Fdrut var det gult och nu er det svagt gdtt i
tidsenlig anda. Nya gardiner och ftinsterb€lysning har
inhandlats. Vi har ocksa investerat i en ny spis med
varm luftsugn i kaike! samt lite annat smetl och gott. Vi har
gion sA mycket som mijj ligt sjelva fti. att hal la kostnadema
nere. Det ?bdeligatider, och vi miste alla se om vara hus.

Sturk6dagen
SturkdaSen kommer aft arangeras som ftirra eret. Vi
kommeratt andra datumet litejiimitirt med tidiga{e er. Vi
kommer liksom ftina rrcl inte aft ha en kval lsaktivitet. Det
bl iren familjeunderhSllningpe dagtid. Jag skriversom jag
brukar giira: €nk pe an du stiittar Samhellsftircningen och
AIK Atlasom du kommer, dinabidrag iirvarmt velkomna!

Sturk6flaggan
Vera sturkaiflaggor var nu he lt slut. Vi har besliillt ny4 och
dessa gfu att kiipa i kvamen ner kaGet iippnar.

Ner du laiser denna tidning se har vi sliken en be$/nnande
somrnar. Kanske sitter du i skuggan eller ligger utstrackt
i en solstol. NAgon kanske inte har mdj lighet stt vara ute
alls. Det :ir inte al la ftirunnat att kunna vara trte och ta vara
pe de sktina sommardagar som sgr till buds. De kanske
tidningen kommer an mertill pass och gledje. Jag hoppas
aft du tar vam pa sommaren se som det passarjust dig.
SjAlv hoppasja& aft vi inte m issar en enda av dessa sk6na
sommardagar. eller dess smallande Lvallar.

G6raa


