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Bäste medlem! 

Verksamhetsåret 2022 lider mot sitt slut. Verksamheten har varit omfattande och vi ser alla 
fram emot lite julledighet. 

Museet har varit öppet för allmänheten under 10 veckor från den 27 juni till den 4 september. 
Entréavgiften har varit 60 kr för vuxen och 30 kr för barn. Antalet besökare har varit 7081, 
varav 4277 anläggningsbesökare och 2804 betalande och avgiftsfria besökare, vilket i år ty-
värr är en liten minskning av antalet besökare. Pandemins effekt med hemsemester som tidi-
gare gynnat oss avtog. Å andra sidan har många besökare berättat att de fått museet rekom-
menderat, vilket är mycket glädjande.  Det har genomförts 13 guidade gruppvisningar samt 
öppet hus med gratis visning för alla intresserade på världsarvdagarna i Karlskrona. 

Inför sommarsäsongen gjorde vi om utställningen i den inre hallen. Materielen omrangerades, 
rörliga modulväggar byggdes och nya förklarande texter togs fram till förband och verksam-
heter som tidigare saknats. 

I höst har vi inhandlat och under ledning av museiföreståndaren, rest ett nytt underhållstält på 
baksidan av museet för förvaring av materiel. I och med detta slipper vi riva och bygga upp 
utställningen i museet inför varje säsong. Vi har även fått tillgång till vissa ytor i flyghangaren 
på stumholmen, för förvaring av bland annat vår rörliga uppvisningsmateriel. 

Medlemsavgift 

Vi hoppas att du fortfarande vill vara medlem och stötta verksamheten i vår förening. Vid 
årsmötet 2022 beslutades att medlemsavgiften för 2023 är 150kr. Den inbetalas enklast genom 
att sätta in150kr på bankgiro 717-7447. OBS ange namn och mobilnummer på inbetalningen. 
När vi erhållit er betalning kommer ni att få ett nytt digitalt medlemskort för 2023 i Cardskip-
per. Medlemskapet innebär att du har fri entré till museet hela säsongen 2023. 

Årsmöte 

Vi passar även på att informera om kommande årsmöte den 14 mars 2023. Kallelse sänds ut i 
vederbörlig ordning.  

God Jul och Gott Nytt År  
Önskar Styrelsen      
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