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Trångt och trevligt, två nya hedersgillesmedlemmar och föredrag om
pyromanen som härjade i Karlstad 1959 vid välbesökt Höstgille.
Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2007.
två nya hedersgillesmedlemmar och
en ny bok i skriftserien vid Höstgillet

Höstgillet 2006, som ägde rum den 22 november,
blev en tillställning med rekordartad anslutning.
Drygt 150 personer hade sökt sig till Carlstads-Gillets nya hemvist, gamla ärevördiga Wermlandsbanken vid Stora torget.
Kvällens föredragshållare, författaren Erik
Bengtson, bidrog till att så många medlemmar hade
kommit till höstgillet denna kväll. Han berättade
om sin nya bok Snällast i världen som handlar om
pyromanen som härjade i Karlstad 1959. Manus till
denna bok hade Erik skänkt till Carlstads-Gillet
och medlemmarna fick också möjlighet att inköpa
denna fascinerande bok som numera ingår i vår
skriftserie som nummer 36. Erik Bengtson tackades
med ett vackert konstverk av konstnären Trämajoren, Hans Tilly, med motivet en stiliserad bild av
den gamla stenbron och en dykdalb.
Två trotjänare i Carlstads-Gillet utsågs under
kvällen till hedersgillesmedlemmar. Förre åldermannen Leif Alte och förre arkivarien Anders BlomLeif Alte mottar hedersgillesmedlemsbrevet med texten:
Carlstads-Gillet har äran att till hedersgillesmedlem utse Leif
Alte och vill härmed betyga sin uppskattning och tacksamhet
för ett gediget
arbete i Carlst ads- Gillet s
tjänst under
lång tid där han
var ålderman
under åren
2 0 01-2 0 0 5 .
Foto Bertil Löfgren.

qvist fick av åldermannen motta var sitt inramade
hedersgillesmedlemsbrev.
Rådet redovisade föreningens verksamhet och
ekonomi och Sven Maechel, föredrog valberedningens förslag till funktionärer vilka alla valdes.
Under punkten övriga frågor uppstod en längre
diskussion då ett antal av medlemmarna ansåg att
Carlstads-Gillet borde engagera sig mot rivningen
av Gula villan, C J Wennbergs disponentvilla, i
Nya medlemmar

Carlstads-Gillet hälsar nedanstående sex
nya medlemmar välkomna och hoppas att
de skall trivas i gemenskapen.
Stefan Blomkvist
Lillemor Bäckström
Per Elam
Per Jonsson
Hans Karlsson
Kerstin Österling
Anders Blomqvist mottar hedersgillesmedlemsbrevet med
texten: Carlstads-Gillet har äran att till hedersgillesmedlem utse Anders Blomqvist och vill härmed betyga sin
uppskattning och
tacksamhet för ett
gediget arbete till
stadens och Carlstads-Gillets gagn
under flera år. Foto
Bertil Löfgren.

Viken. Mötet beslutade att en skrivelse till kommunen skulle upprättas för att på så sätt markera
Carlstads-Gillets inställning. Skrivelsen finns i sin
helhet i högerspalten..
Rådet

Efter höstgillet samlades rådet den 6 december för
att konstituera sig och fick härvid nedanstående
sammansättning för innevarande arbetsår.
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Räkenskapsgranskare

Till att granska Carlstads-Gillets medel och fonder
omvaldes Mattias Bi���� örklund och Börje Nygren
med Kjell Mollstedt som ersättare.
Valdelegerade

Valdelegerade Sven Maechel (sammankallande),
Lars Wallqvist och Leif Alte omvaldes.

Vårgillet 2007
äger rum torsdagen 19 april i
Gamla Wermlandsbanken

31 december

är sista betalningsdag för medlemsavgiften
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Skrivelse till Karlstads kommun med anledning av rivningshotet mot Gula villan.
						 2006-11-24
Karlstads kommun
Kommunstyrelsen
Spara Gula villan till eftervärlden
Med anledning av den planerade rivningen av Gula
villan i Viken och den opposition detta skapat framför
Carlstads-Gillet sina åsikter om denna fråga enligt
nedan.
Carlstads-Gillet har i sina stadgar bland annat inskrivet att ”Gillets uppgift är att verka för att historiska krav
tillgodoses vid stadens omdaning och utveckling”. Detta bör,
enligt medlemmarnas uppfattning, ske genom att tidigt
delta i den demokratiska process som leder till att nya
byggnader tillkommer och att tomma ytor förvandlas till
bostäder och affärslokaler. Av den anledningen kommer
Carlstads-Gillet att i början av nästkommande år inbjuda
beslutsfattare från kommunen att delta i något av föreningens rådsmöten för att diskutera förutsättningarna för
att skapa en dialog mellan kommunen och Carlstads-Gillet i frågor som rör stadens utveckling.
Vid Carlstads-Gillets lagtima höstgille 2006-11-22
framställdes kravet från Gillets medlemmar att till
kommunledningen framföra synpunkten att det vore
olyckligt om Gula villan i Viken skattade åt förgängelsen.
Förutom att villan har blivit en symbol för ett av Karlstads mest framgångsrika företag besitter den detaljer
som är värda att ta till vara. I huset har dessutom några
av Carlstads-Gillets stiftare levt och verkat.
Vid höstgillet framfördes idén att bevara byggnaden,
inte nödvändigtvis på sin nuvarande plats om utrymmet
till varje pris måste tas i anspråk för andra ändamål,
genom att flytta den till ett område i staden där övriga
för Karlstad kulturhistoriskt intressanta byggnader och
symboler kan samlas. På det viset skulle ett Gamla Karlstad kunna skapas på motsvarande sätt som i ett flertal
andra städer.
Carlstads-Gillet vill med detta sälla sig till de organisationer och enskilda som anser att Gula villan bör sparas
till eftervärlden. Den är en del av Karlstads historia. Det
vore högst beklagligt om ytterligare en av stadens bevaransvärda byggnader försvann från en stadsdel som redan
i nuläget har drabbats hårt av fysiska förändringar.
Per Berggrén
Ålderman i Carlstads-Gillet
Kopia till
Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad
Karlstadstidningen

Snällast i världen
Erik Bengtsons nya bok kan inköpas av
Carlstads-Gillets medlemmar för 120 kronor,
övriga 150 kr. Eventuellt porto tillkommer.
Kontakta Per Berggrén

