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Minnesanteckningar Landsbygdsfrågor torsdagen 6 april 18.30 -20.30 i 
Kastellet, Rådhuset. 

 

 
 

Närvarande; Anton Berggren, Kristina Lindfors, Ivan Nitzsche, Katja Tillqvist, Lisbeth Klyft, Sigurd 
Karlsson, Marco Gustavsson, Karoline Mattsson, Mikael Cederlid och Marianne Westerberg. 
 
 
 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte.  
 

Rapporter 
 

 Fiskepremiären i Mörrum är nu avklarad. Fantastisk dag med mycket folk. Ca 50 nöjda 
utställare. Fiskedammen tog slut vid 12.00 och det var kö till bågskyttet. Hallo Mörrum 
fick ett 90-tal medlemmar till föreningen.  

 Frukostmöte i Svängsta blev mycket lyckat – ett 60tal besökande. Det var Gilla Karlshamn 
tillsammans med Karlshamns kommun som genomförde det. Temat var ”Full rulle i 
Svängsta” Thomas Deutgen var moderator. Ulla Olofsson talade om Svängsta 
Samhällsförening. Jan Sjöblom berättade om dagens ABU, Thomas Nilsson (fritidschef) 
berättade om den Sverigeunika skateboardanläggningen på Halda Utvecklingscentrum. 
Morgonen avslutades med att Alice Åkerblom pratade om nystartade BM Design Center 
och Sven Melander berättade om sin kärlek till orten. 

  Marco rapporterade från KS att man beslutat att genomföra en utvärdering av Blekinge 
Arkipelag som nu har kommit halvvägs. Man vill undersöka vad som gjorts under dessa år 
och även titta över hur man arbetat med frågorna. 

 Kommunens budgetarbete påbörjas nu inför 2018 

 Kulturvägar i Karlshamn kommer att söka en projektledare på 50 % under nio månader. 
Rekryteringen ska påbörjas. 

 Nytt projekt beviljat. Det är LONA pengar som kommunen fått för att städa kusterna kring 
Väggaviken, Stärnö/Boön samt Tärnö. 

 Vi väntar på beslut från länsstyrelsen för ytterligare två projekt, Bron i Härnäs som ska 
renoveras och utveckling av rekreationsplats vid lilla våtmarken i Åryd. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ekonomi 
Halasjö hembygdsförening har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt bidrag. 
De beviljades 2000kr. 
 
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. Först till kvarn! 
 
Landsbygdstipendiet     
 
Tidplan Förslag Ringamåladagen 
 
Hur ska vi arbeta med detta? 

 Styrelserna i de olika orterna lägger fram kandidater till Karlshamns Landsbygdsråd 
med motivering.  

 Marianne och Marco sammanställer och lägger fram de olika förslagen Karlshamns 
Landsbygdsråd beslutar om kandidat (Marianne och Marco har ingen rösträtt). 

 Förslag inlämnade senast 24 maj till Marianne. 

 Beslut tas den 1 juni 
 

 Kriterier 
Följande riktlinjer gäller för Karlshamns Kommuns Landsbygdsråd stipendium för 
landsbygdsfrämjande åtgärder: 
 
 Stipendiet kan tilldelas grupper eller enskilda personer som bevis på uppskattning 

för insatser inom område som är av betydelse för landsbygden i Karlshamns 
kommun. 
 

 Stipendiet består av en penningsumma och ett diplom. 
 

 Stipendiet skall ej vara föremål för ansökan, det går inte att ansöka om stipendiet. 
Man måste bli nominerad. 

 
 Styrelserna från varje ort som är representerade i Karlshamns Landsbygdsråd 

nominerar stipendiater 
 

 Karlshamns Landsbygdsråd utser stipendiat genom beslut vid sammanträde eller " 
per capsulam".  

 
 Utdelning av stipendiet sker på sätt och vid tidpunkt som Karlshamns kommuns 

Landsbygdsråd beslutar eller överlåter till en grupp av ledamöter i Karlshamns 
kommuns Landsbygdsråd att besluta. 

 
 
 
 



  

Övriga frågor 
Val av representant i styrelsen för Länsbygderådet. 
Kristina Lindfors valdes av Karlshamns Landsbygdsråd att vara representant från 
Karlshamn.  
 
Val av representant i Trafikrådet 
Lisbeth Klyft och Sigurd Karlsson valdes av Karlshamns Landsbygdsråd att vara 
representant från Karlshamn. 
 
Val av representant i Näringslivsrådet 
Mikael Cederlid valdes av Karlshamns Landsbygdsråd att vara representant från 
Karlshamn. 
 
 
Marianne tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är den lilla gruppen den  
4 maj kl 18.30 i Kastellet, Rådhuset 

 
 
 
 

 
 


