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Minnesanteckningar Landsbygdsfrågor torsdagen 1 mars 18.30 -20.30 i 
Kastellet, Rådhuset. 

 

 
 

Närvarande; Anton Berggren, Hans Nilsson, Jonas Månsson, Katja Tillqvist, Monica Nobach, 
Lisbeth Klyft, Marco Gustavsson, Karoline Mattsson, Jörgen Friberg, Mikael Cederlid och 
Marianne Westerberg. 
 
 
 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte och ett speciellt välkommen till Jörgen och 
Mikael från Mörrum! Det känns bra att nu har vi alla orter representerade i Karlshamns 
Landsbygdsråd. 
 
Mikael berättade att de håller på att forma en styrelse och för tillfället är en interimsstyrelse 
formad.   
 

Rapporter 

 Marco rapporterade att nu är stödet till samlingslokaler fastställt. Kriterierna för att få 
stödet är att föreningen äger sin samlingslokal och att man skickar in sin 
verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse från föregående år. Man ska visa att man 
hyr ut sin lokal till inte bara interna möten utan även till andra organisationer och event. 
Det är ett driftbidrag för samlingslokalernas fasta kostnader. De flesta fick vad de hade 
sökt men två ansökningar kompletterades inte trots påpekande vilket gjorde att inga 
medel betalades ut till dessa två. 

 I Svängsta ligger nu fokus på att få nya skyltar till infarterna till Svängsta. Man vill lyfta 
fram sloganen ”Full rulle i Svängsta” 

 Ett problem som man upptäckt är att det är svårt att hitta till skate hallen till och med när 
man kommit innanför dörren. Marco tar med sig synpunkten.  

 Nötabråne har renoverat klart sin samlingslokal och är i behov av bord och stolar för ca 
40 personer. Marianne kollar om det finns något och återkopplar till Karoline. 

 Forneboda bygdeförening planerar ett evenemang som vänder sig till ungdomar nu 
under våren. Ämnen som ska tas upp är attityder på sociala nätverk, droger m.m  
 
 
 
 
 
 
 



  

Ekonomi 
Svängsta samhällsförening har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt bidrag. 
De beviljades 2000kr. 
 
Val av representant i valberedningen för Länsbygderådet. 
Hans Nilsson valdes av Karlshamns Landsbygdsråd att vara representant från Karlshamn. 
 
På gång  
Studieresa till Röstånga 
Röstånga Tillsammans är en ideell utvecklingsförening som tagit utvecklingen i bygden ett 
steg vidare och bildat ett utvecklingsaktiebolag! ”Det saknas en samlande kommersiell 
plattform för utveckling i bygden, säger Johan Bergstrand, VD i nybildade aktiebolaget. 
Det handlar om nya sätt att på sikt kunna binda kapital, resurser och arbetstillfällen i 
bygden.” Vi åker ned och besöker dem den 18 maj. Anmäl er till mig om det är någon 
som är intresserad att åka med. 
 
Competence Academy Tourism 
Tourism in Skåne AB och Region Blekinge har beviljats bidrag från Europeiska 
Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom 
besöksnäringen. Fokus ligger på innovationer och tjänsteutveckling för att bygga 
jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.  
 
Projektet bygger på olika kompetensutvecklingsinsatser för små företag (0-49 anställda) 
som vill växa och utvecklas. Totalt kommer 150 företag att kunna ingå. Av dessa har 80 % 
sin hemvist i Skåne och 20 % i Blekinge. Nu bjuder vi in företag att delta och erbjuder en 
unik möjlighet till kompetensutveckling som baseras på kartläggning av företagets 
utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utefter detta skapas 
en ”tillväxt- och kompetensplan” som ligger till grund för de utbildningar vi kommer att 
erbjuda. Utbildningsinsatserna baseras på de behov företaget har för att kunna lyfta och 
utveckla sin verksamhet. Läs mer..... 
http://www.regionblekinge.se/regional-utveckling/besoeksnaering/competence-
academy-tourism/ 
 
Nätverksträff Arkipelagrutten 
Härmed bjuder vi på biosfärområde Blekinge Arkipelag in dig till att medverka i skapandet 
av Arkipelagrutten. Välkommen att medverka och gör din kreativitet och röst hörd hos 
oss. Vi kan skapa Blekinge till en attraktiv outdoordestination som vi alla värnar om och 
kan öppna upp för nya nyfikna utforskare, så att de kan ta del av det vackra Blekinge vi 
lever i.  
När: Onsdag 8 mars 2017 kl. 18.30-21.00 
Var: Kunskapskällan, Soft Center etapp VII, Ronneby  
Välkommen med din anmälan till simone@blekingearkipelag.se senast 1 mars 2017. 
http://us3.campaign-
archive2.com/?u=9eb62fb24b0a6c07e90007828&id=f418c68656&e=b7d421b0e9 

 

Frukostmöte i Svängsta  

Gilla Karlshamn tillsammans med Karlshamns kommun kommer att anordna ett 
frukostmöte i Svängsta den 29 mars mellan kl 07.30 – 9.00. Anmälan på Gilla Karlshamns 
hemsida gillakarlshamn.se Temat är Full rulle i Svängsta. 
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Inbjudan till Workshop Livsmedelsstrategin 
Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht har initierat ett arbete inom regeringen med att ta 
fram en nationell Livsmedelsstrategi. Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi 
är att ta reda på Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av 
livsmedel producerade i länet och utreda hur vi även kan använda vår lokala mat som en 
reseanledning. Vi vill även titta på förädlingen, lönsamheten och om det finns möjlighet 
att utöka näringen så fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i länet. Vet ni någon 
som är intresserad av livsmedelsfrågor så uppmuntra dem att anmäla sig till de 
workshops som Länsstyrelsen erbjuder. 
Läs mer på;  
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/naringsliv-och-
foreningar/naringslivsutveckling/MatochlivsmedelsstratergiBlekinge2017/Sidor/default.a
spx 

 
Fiskepremiären i Mörrum 
Fiskepremiären i Mörrum kommer att vara den 25 mars med start  
kl 9.00. I år har vi fått ihop ett 40-tal utställare och det kommer att vara lite mer 
aktiviteter för barn. Vi kan ta emot fler så vet ni någon som vill visa upp sin verksamhet, 
det kan var förening eller företagare så be dom kontakta Marianne.  
 
Övriga frågor 
Anton tog upp frågan om teater på landsbygden och han föreslog att man kontaktar 
estetlinjen som kan göra föreställningar i bygdegårdar för att få in pengar till sina 
klassresor. Marianne kollar upp och återkopplar.  
 
Förra gången tog vi upp frågan om vi skulle inrätta ett stipendium där vi uppmärksammar 
någon eldsjäl/organisation som aktivt gjort något bra för Karlshamns kommuns 
landsbygd. Hans har kommit med ett förslag som ni kan titta igenom och diskutera så tar 
vi upp det på vårt nästa möte. 
 
Marianne tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är den 6 april kl 18.30 i 
Kastellet, Rådhuset 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


