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Minnesanteckningar från möte i Ringmåla skola 9 april. 
 

Närvarande; Marco Gustavsson, Magnus Arvidsson, Monica Nobach, Thomas Nilsson, Marianne 
Westerberg, Henrik Häggblad och Karoline Mattsson.  

 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte som blir det första med Landsbygdsrådet på 
de olika orterna i kommunen. Vi började med ett kort ”styrelsemöte” för att därefter bjuda in 
de boende i Ringamåla för att få ta del av deras behov för bygden.  
 
Marco började med att berätta om hur vi tänkt lägga upp kvällen och vad vi hade att säga.  
 
Ekonomi; Vi har fått in tre ansökningar.  
 
LRF Hällaryd inkom med en ansökan om administrationsbidrag med 2000 kronor.  
Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag 
 
Svängsta Trädgårdsförening inkom med en ansökan om administrationsbidrag med 2000 
kronor.  
Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag 
 
Svängsta Trädgårdsförening inkom med en ansökan om projektpeng för Trädgårdsdagen i 
Svängsta på 6000 kronor. 
Mötet beviljade 3000 kronor för projektet  
 
På gång 
 
Frukostmöte i Mörrum fredagen den 17:e kl 7.30 – 9.00. Ca 40 talet anmälda. 
 
Vi var på en träff med arbetsförmedlingen om att få ut arbetssökande i arbete/praktikplats i 
företag ute på landsbygden. Vi Landsbygdsutvecklare i kommunerna har tagit på sig att anordna 
en turné med arbetsförmedlingen för att på så sätt informera om vilka möjligheter en 
företagare har. Turnén kommer att vara under hösten. Mer information kommer.  
 
Marianne har pratat med Cindy på arbetsmarknadsenheten om möjligheterna till att 
hembygdsgårdar kan få hjälp med diverse sysslor av sommarjobbare. Det ska inte vara några 
problem. Det som jag behöver utav er är vilka arbetsuppgifter ni har behov av att få 
genomförda. Skriv ned på en lista och skicka till mig. Det som ni behöver bidra med är att det 
finns en handledare på plats under denna tid. Det handlar om fem ungdomar under en 
treveckorsperiod – tre gånger under sommaren. Nu kanske inte alla har behov av fem personer 
samtidigt utan någon kanske behöver två personer och någon annan tre. Hör bara av er till mig.  
 
Det var allt som vi hann avhandla innan de boende i Ringamåla började komma. 
 
Det var ett otroligt välbesökt möte! Det kom 64 personer till mötet! 
 



  

Vi började med att presentera Karlshamns Landsbygdsråd och därefter presenterade vi oss för 
de besökande.  
 

 Marco berättade om vad det är som vi har jobbat med och som nu har blivit klart. 
Ringamåla skola får nu omvandlas till ett byahus under en prövoperiod på tre år. 
Därefter ska aktiviteterna utvärderas och nya besluts tas om verksamheten. Det är 
fortfaradende lite arbete kvar för att vi ska kunna börja använda det som vi önskar men 
beslutet är taget. 

 Vad det gäller fotbollsplanen så kommer den att jämnas till och att det blir en 
fungerande gräsyta så att det ska gå att genomföra midsommarfirandet i år. 

 Lekplatsen, ska vi försöka få ordning på under året. 

 Svenska Kraftnät planerar en luftburen 400 kV – ledning över Nybro och Hemsjö. Från 
kommunen kommer nu Gertrud Ivarsson att göra en skapare skrivelse om 
nödvändigheten att få den nedgrävd. Man begär också anstånd till efter den 4 maj för 
att då ska det vara ett samrådsmöte i Emmaboda där Gertrud Ivarsson och vice 
kommunalråd Annika Westerlund kommer att delta.   

 Vad det gäller den strålningsfria zonen så kommer den att tas bort vid nästa 
översiktsplan. Det gör att vi kommer att under hösten göra en kontroll vad det gäller 
mobiltäckningen. Det kommer att läggas ut telefoner i sopbilarna och hemtjänstbilarna 
för att kontrollera om hur täckningen egentligen ser ut över hela kommunen.  

 Den ovårdade tomten, där måste det komma in en anmälan från någon boende för att 
det ska kunna gå att vidta åtgärder.  

 Det som önskades var att få ned hastigheten efter trafikverkets väg till 50 km i timmen 
då det är mycket tung trafik efter vägen. 

 
 
Vid pennan 
Marianne Westerberg 

 
 

 


