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Minnesanteckningar Landsbygds och Skärgårdsrådet  23 augusti 2018 
 
Moderator: Per Brunberg 
Marco Gustavsson (C) 
Bodil Ericsson (L) 
Magnus Arvidsson (M) 
Lotta Lorentzon (MP) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Björn T Nurhadi (SD) 
Tonnie Philipsson (V) 
 
 
1. Monika välkomnade till Svängsta medborgarhus och berättade om kvällens fika var 
ett samarbetet med inflyttade kvinnor i Svängsta. 
 
2. Per Brunberg välkomnade och gladde sig åt att det kommit så många till kvällen. Per 
poängterade att kvällen var avsatt till Landsbygds frågor och endast Landsbygdsfrågor 
just denna kväll. 
 
3. Per berättade om kvällens agenda. Tackade Marianne för förfrågan om förtroendet 
gällande landsbygdsfrågorna. Per presenterade sig själv och sitt landbruks intresse och 
företagande. 
 
4. Per berättade om varför Landsbygdsfrågorna har en stor betydelse för honom och om 
landsbrygdshistoria och om kommande utmaningar för lantbrukare och landsbygden 
har i framtiden. 
 
5.  
 
DEL 1 ”Vad ser ni som det allra viktigaste för er landsbygdspolitik ” - 2 minuters fråga 
 
Marco (C)) berättade kort om sig själv och sitt uppdrag som politisk samordnare för 
landsbygdsfrågor. Vi jobbar med att ge goda förutsättningar, vägar, fibrer och skapa 
attraktiva miljöer. Landsbygden ska vara områden där företag och människor kan leva 
och verka , bygga hus fritids och skolor skall finnas där det är möjligt, det ska finnas 
fritidsaktiviteter. Landsbygden skall inte avvecklas utan utvecklas.  
I Karlshamn har vi ett viktigt Landsbygdsråd och det är kopplat till alla bygder och det 
gör att landbyggden via rådet är inne i kommunen. 
 
Bodil (L) berättade kort om sin landsbygdsbakgrund och skärgårdsbakgrund. 
Poängterade att vi på landsbygden måste tänka på att använda den service som finns på 
landsbygden så att servicen kan finnas kvar. Landsbygd och skärgård är viktigt. 
Skärgården har idag alldeles för lite fokus i politiken. Vägar är också en viktig fråga. 
 
Magnus ( M) berättade kort om sig själv och sin bakgrund.  Matfrågan är viktig och en 
potential för både besöksnäring och produktion. Lantbrukare och landsbygd måste få 
större pondus. Landsbygdsrådet är ett väl fungerande och har en unik uppbyggnad i 
Karlshamn. Vi måste fokusera på företagande på landsbygden. 
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Lotta  (MP) presenterade sig själv kort och berättade om varför landsbygden är viktig 
och varför landsbygdsfrågor är så viktiga för MP. Landet är något som har hög status. 
Skolfrågor, viltvård och jakt, det är viktigt att man även i framtiden kan vara lantbrukare 
och skogsbrukare. Man måste kunna leva och kunna bo på landsbygden och ha samma 
möjligheter som de som bor i staden. 
 
Per-Ola  (S) berättade kort om sig själv och varför landsbygd och skärgård är viktiga 
frågor. Landsbygd och stad behöver leva parallellt och man måste stötta varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig och vill utöka även med busslinjer till idrottshallar, bad och 
fritidsaktiviteter. Vägar och fibrer är viktiga frågor.  Den 1 januari år 2022 har S en 
garanti för att alla kan har tillgång till fiber. Samverkancentral ska byggas upp till 
förmån för företagare och lokala restauranger och inköp. Man ska tillverka mat enligt 
svenska regler – det gynnar Sverige. 
 
Björn  (SD) poängterade att sambandscentral är en viktig fråga som SD är drivit länge. Vi 
har hört många fina ord men inga konkreta förslag. Man ska kunna leva och verka på 
landsbygden från att man föds tills man blir gammal. De gamla har inte råd att bo kvar, 
de vill vi att de ska ha råd med. Lantbruk – vi vill sänka skatten på diesel för lantbrukare, 
jordbruk och skogsbruk så vi kan ha kvar de små jordbruken. Vi vill också sänka andra 
skatter. Vi vill också satsa på djuren – vi har hårda ekonomiska krav – vi vill att alla djur 
ska få bidrag på 1000 kr per år. 
 
Tonnie  (V) presenterade sig själv och berätta kort om sin historia och om varför 
jämlikhet är så viktigt. Man ska ha det jämlikt mellan landsbygd och stad. Samma 
service, post och bankservice, vägar och bredband. Bredband är en viktig 
jämställdhetsfråga. Hur vi ska lösa frågorna kommer man att behöva arbeta fram. 
 
 
Del 2 – FRÅGESTUND TRAFIK 
 
Per B pratade om varför kollektivtrafiken är så viktig. 
 
Per-Ola (S) – Replik till SD - Sambandsamtal har alltid varit ett kollektivförslag (inte SD) 
främst drivs från C. 
 
PO (S) angående kollektivtrafik – Vi driver att Hällaryd och Åryd ska ha pågatåg – man 
vet att  du flyttar folk dit tåget går. 
 
Publikfråga:  
Hans från Guö Åryd – angående boende i Åryd – varför händer det inget – kan du svara 
på det herr kommunalråd. 
PO (S) – överklagan görs kontinuerligt och de överklagas och överklagas hela tiden. 
 
Publikfråga: 
Ann- Louise Halasjö– 1972 slutade kollekivtrafiken gå till Halasjö men vi har fortfarande 
en väg upp, en väg som borde kunna förbättras avsevärt – man har lovat historiskt men 
inget hänt – nu säger ni att ni kan ändra och nu hopps vi ni håller vad bi lovar. 
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Bodil (L):  
Svar – detta med vägar är en av de frågor som jag fokuserar på – Matvikshamnsvägen, 
Graneforsvägen – de är under all kritik – de är vägverkets vägar men vi från kommunen 
har möjlighet och ska påverka.  
 
Ann Louise  (publik): Vi är glad att det händer saker i bygden med bostäder och det 
innebär att vi måste ännu mer fokusera på säkra vägar. 
 
Magnus (M) – Vi måste generellt bli tuffare mot vägverket – det blir bättre när planerat 
arbete med detta kommer igång – då är vi många kommer att vara aktiva och driva 
vägfrågor. 
 
Per: Brunberg 
Det går lätt att säga att man ska vara tuff, men kan ni få någon verklig ändring? 
 
Marco (C) replik:  Jag tror inte på att vara tuff – man ska samarbeta och man ska vara 
tydlig med vad man vill. Jag vet att politiker och tjänstemän kontinuerligt tar upp denna 
fråga med vägverket. Jag tror mer på dialog och samarbete än att vara tuff. 
 
Per: Hur går det vidare då om dialogerna inte hjälper…. 
 
Marco (C): Det är viktigt att vara tydligt på vem som har ansvar – vem kan bestämma. De 
som bor där kan/får också ligga på och ibland måste man kompromissa. 
 
Bodil (C) : Bra med cykelbana. 
 
 
Björn (SD): Replik: PO hoppade på oss och sa att SD inte var bakom detta förslag med 
sambandsförslag – de finns i våra dokument flera år bakåt. 
 
Publikfråga: Kollektivtrafik finns nu i Svängsta – men folk har inte råd att åka – 
bussbiljetterna är för dyra. Vad kan ni göra åt det? 
 
Lotta (MP) – vi på MP har länge drivit på och lämnat in motioner för att se över 
prisbilden – och när vi ville utreda detta så var det andra partier som var emot och till 
och mer svarade att de behandlade att de var en risk att fler skulle åka kollektivt. 
 
Per-Ola (S) – Vi ska tänka på att skattebetalarna betalar fortfarande ca 50% av 
biljettpriset – men vi kan välja att subventionera mer men de tas från den gemensamma 
budgeten. 
 
Björn (SD): Man måste prioritera – vi i vårt parti komma att prioritera vården - inte mer 
subventioner på kollektivtrafiken. Dock vill vi ha mindre och att bussar går oftare. 
 
Per-Ola  (S): så ni (SD) menar att vi om vi ska bygga ut kollektivtrafiken kommer de 
innebära en ökad biljettkostnad? 
 
Björn (SD) – allt kommer att bli dyrare – det går dåligt för vårt landsting. Sjukvården – 
måste prioriteras. Är du sjuk spelar biljettpriset ingen roll. 
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Lotta (MP) – Idag går bussarna halvtomma – kostnaden ökar inte om bussarna går fulla 
eller inte ens om de är halvfulla. 
 
Bodil (L): För att utnyttja kollektivtrafiken bättre bör man låta pensionärer åka gratis 
mitt på dagen. 
 
Publikfråga: Hur kan vi medborgare hjälpa/stötta politiker att påverka genom att skriva 
skrivelser? 
 
Per-Ola (S): På landsbygden kan man påverka till exempel privat mark  - att hjälpa åt så 
vi kan köpa in mark runt om vägarna. Tillsammans kan man göra ett arbete här. Det blir 
annars ett moment 22. Lösningen är att kommunen går fram där man vill lägga en 
detaljplan och hjälpen från landsbygden är att kommunen kan lösa in marken runt 
vägarna. 
 
 
Marco (C): Enskilda vägar är en viktig fråga– vi är en av de få kommuner som sköter de 
enskilda vägarna från kommunens sida. Kommunen har en gång i tiden lovat att alla 
vägar på landsbygden skulle skötas av kommunen. Vi i centerpartiet har längd drivit på 
och fått igenom en regelbunden översyn och en faktisk förbättring. Rättvist ska det vara 
för var och en – man behöver inte sköta vägar om du bor i staden, varför ska de som bor 
på landsbygd behöva sköta sina egna vägar. 
 
Publik: Jag bor längst in på en enskild väg – sopbilen kom inte fram när kommunen inte 
skottat. Det är ingen samordning. Vi får inget svar när vi ringer till kommunen och 
frågar– hur ser ni på driften av de enskilda vägarna. 
 
Marco (C) – det var just på grund av att vägarna är dåligt skick som vi har drivit denna 
frågan– men det tar tid att få upp kvaliteten. Vi lägger till ca 3 miljoner varje år mer än 
vad vi får i statligt stöd. 
 
Per: Är det omöjligt att komma ikapp underhållet? 
 
Marco (C) – Nej, men det tar tid. 
 
Björn (SD) – i vissa kommuner sköts det mycket bättre – om vi får möjlighet att styra 
kommer vi se till att det blir en synkronisering. 
 
Publik: Replik till SD: Borde vi inte tänka på att– visst det är bra med billig diesel men vi 
ska skydda miljön. 
Men jag har ett annat ärende – har man köpt fiber borde man få hastigheten. 
 
Björn (SD) – vi ser på fibrer så att man ska kunna välja leverantör men man ska inte ha 
en privat som drar fram. När man får fibrer ska man sen kunna välja leverantör. 
 
Publik: Problem är inte att välja - problemet är att man inte får den hastighet man 
betalar för.   
Replik till SD: Du Björn måste läst dåligt på ekonomi – det går bra nu… 
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Björn: Men det kommer att bli skattehöjning. Man måste få välja leverantör sin. 
 
Publik Lisbeth Halasjö. Jag är återvändare – jag ser att mycket försvunnit 
kommunikation, affärer och allt detta saknar vi– men vägen är ett enormt problem för 
oss i Halasjö. Hur många kronor är öronmärkta för Halahultsbygden? 
 
Marco (C): Svårt att säga hur mycket det blir i de norra delarna – men vägar är en viktig 
investering i de norra delarna. 
Angående fiber i Halahult kommer ca 12 miljoner i Halahult och 20 miljoner i Ringamåla 
investeras utöver de ordinarie kostnaderna Vi kommer att fortsätta investera i 
bygdegårdar mm. Vi har också ett byahus i fd skolan i Ringamåla som vi renoverade 
delvis invändigt. Nu är lokalen full med olika aktiviteter. Det kommer att bli en hel del 
investeringar i denna bygden. Kabo har redan bostäder här och det är vi positiva till på 
fler ställen. (publikapplåder) 
 
Magnus (M) – Bygga på landsbygden är viktigt därför är fiber och digitalisering på 
landsbygden är viktiga. Men vi tittar på alternativ, det finns andra kommuner som gör 
annat. Vi vill inte låsa oss vid fiber – men vi vill lova uppkoppling.  
 
Per-Ola (S) Moderaterna röstade ju emot att fiber röstade emot – de tyckte att man 
skulle invänta utredning och moderaterna ville att privata aktörer skulle göra det. På de 
ställen där de gjort så - där stannar det upp medan Karlshamns Energi jobbar på för fullt 
– se på Ronneby, se på andra ställen.  Moderaterna röstade också emot förslaget att 
bostäder ska byggas i hela bygden, Hällaryd ska bebyggas. Vi ska inte sälja ut 
Karlshamns Energi – det är som att kissa ner sig – man får pengar när man säljer – men 
sen förlorar man pengar under lång lång tid. 
 
Magnus (M) – vi röstade emot – det är sant – men vi ville inte binda oss till de förslaget.  
 
Björn (SD) : Vi håller helt med S – Moderaterna är helt ute och cyklar – vi ska ha fiber, 
underhållsfritt. Man har inte undersökt de luftburna – man har inte tittat på riskerna. 
 
Publik: Sören. Jag har en fråga om Öppen Närtrafik – varför är Skärgården exluderad 
från det? 
 
Bodil (L): Jag tror inte man tänker på att det finns bofasta. även  du Sören på Ekö skall ha 
fiber. Man måste tänka på de boende i Skärgården. 
 
Publik:  
Vi helårsboende i skärgården har det svårt i hela vintern.  
 
 
FIKA 
 
Publikfråga: Nu gäller min fråga miljön – är det något parti som inte är för Mörrumsån 
utveckling?  
 
Alla politiker svarar alla ”för utveckling” 
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Publik: Hur ställer man sig då till att ån ska byggas in i ett växthus så att man inte ens ser 
trots att det finns mycket relevant bra mark som ägs av den person som vill exploatera. 
 
Marco (C)– med tanke på att jag är både Mörrumsbo och politiker känner jag till frågan 
väl. Kommunen har inte beslutat att man kan bygga på denna mark – vi beslutade att 
detta måste utredas. Tomatodlingen beställde en detaljplan. Vi ska vara mycket 
restriktiva på lantbruksmark –  från centerpartiets sida vill vi vara mycket restriktiva 
med att bygga på produktiv lantbruksmark. Men det måste vara demokrati – den 
sökande måste få detaljplan. 
 
Per-Ola (S)– Här ställs intressen emot varandra – friluftsintressera och exploatering och 
etablering. Vill vi att företag ska expandera måste man se att detta ställs mot varandra.  
Det är samma sak med byggnationen i Åryd. Men vill vi att företag ska utvecklas och 
växa kommer det att påverka närmiljön. 
 
Marco (C): Detta ligger mycket närmare Mörrumsån, så Länsstyrelsen och Blekinge 
museum måste titta på detta 
 
Publik replik: Alla är för expandering – så det är angeläget att få expandera. Men man 
ska inte hindra Mörrumsån med sin potential – man bör kunna placera det på alternativ 
plats. Mörrums bruk kommer nu sälja mark. Kommunen verkar vilja köpa. Det finns 
massor av alternativa platser som bör vara lika bra. Vi vill ha växthus men placeringen 
ska vara bättre. 
 
Marco (C): Jag sitter inte i byggnadsnämnden men markägaren som vill utöka 
verksamheten har begärt detaljplan – och vi har förslag så jag hoppas att de alternativa 
placeringarna kommer in ordentligt i planen.  
 
Publik: Jag bor också i Mörrum – ibland känns det som vi ”lilla människan” inte får 
gehör. Det finns medborgarförslag men de tar lång tid och mycket verkar hamna i 
papperskorgen – är det så ni vill att vi ska verka? 
 
Marko (C) – Vi har medborgarförslag. Det finns också landsbygd och skärgårdsråd – där 
finns samtliga bygder representerade och där kan man framföra sina förslag. 
 
Björn (SD) –vill du ha frågor kan du gå till de partier som du vill ska väcka frågan. 
 
Magnus (M) Medborgarförslagen hanteras och prioriteras av oss som sitter i 
nämnderna. Vi gör de noggrant. Vi tycker om att prata med medborgarna. 
 
Publikfråga: Två saker - bredbandet – jag lämnade in medborgarförslag 2017  (19.29) 
det kom nog aldrig fram för någon tyckte inte att det var bra.  
Denna sommar har varit ett elände med torka och höga vattentemperaturen. Men de 
förslag som jag lämnat in har försvunnit. Vill ni att vi på landsbygden ska vara aktiva så 
måste det också vara lättare att lämna in. Tacksam om min fråga blir behandlad – inte 
bortsorterad av tjänstemän innan politiker får chansen. 
 
Publikfråga: Svängstabadet och stänga badplatser – hur står ni? 
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Marko (C): Vi i centern vill att vi ska bygga precis där det är – vi vill inte utreda, utreda, 
och överklagas och dra ut på tiden…vi vill att de ska byggas omgående på samma plats. 
(Publikapplåd) 
 
Per-Ola (S): I Svängsta görs en översiktsplan. Men ska vi lägga 20 miljoner måste vi 
utreda så det blir rätt. Är det rätt ställe? Finns det en annan plats? Vi lovar att det ska 
finnas ett bad i Svängsta.  Men när vi tittat in och utrett platsen då bygger vi, spana först 
och bygg sen. Vi måste vara rädda om våra skattepengar. 
 
Per B: När är Svängstabadet klart?  
 
Per-Ola (S): Översiktsplanen måste vara klar 2019. 
 
Publikfråga: Många håller med om att det bara kan användas tre månader om året, 
många vill att det ska byggas inomhus. 
 
Marco (C): Den diskussionen vi har haft har inkluderat en lättare överbyggnad så att 
säsongen ska förlängas. 
 
Publikfråga: Jag såg i tidningen igår en bra kommentar från Olofström – ”att inte utnyttja 
de möjligheter som finns är den största politiker kan göra” – och det finns ett par förslag 
som är sådana t.ex. när det gäller Svängsta-badet. Man jobbade emot Svängstabadet flera 
år innan det lades ner. 
Man har missat en hel del förslag som inte kostar – kanske för att de kommer från fel 
mun…..ni ska få en lista på förslag. 
 
Per B: Hur ser ni på skolfrågorna 
 
Marko (C) Vi hos centern har inga planer på några nerläggningar – däremot har vi 
medverkat i att rösta emot flera skolors nerläggning. Vi tycker det är viktigt att skolor 
utvecklas och inte avvecklas. Centern har tagit fighten för skolor. (Publikapplåder) 
 
Bodil (L): Skolan är det viktigaste för en utveckling. Bibehålla de små skolorna är 
oerhört viktiga. 
 
Per-Ola (S) – Hällaryd – det är otroligt viktig att den ska vara kvar, Åryd friskola ska vara 
kvar – Ringamåla och Ire ska vara kvar. Ire ska vara ett center för hållbar utveckling. 
Forskningen säger att det ska vara ett par hundra barn i en skola. De skolorna som finns 
idag ska vara kvar. Men det måste byggas hus, det måste flytta in barnfamiljer och 
affärerna måste finnas kvar. I Svängsta har det hänt en hel del det har bl.a annat satsats 
på bibliotek och upprustning/renovering av centrumhuset, så säger man att inget 
händer på Landsbygden- så ska man veta att Svängsta hänt mycket. (Publikapplåd?) 
 
Magnus (M): Vi vill stötta friskolorna – vi moderater vill att friskolor ska få stöd. För 
landsbygdsutvecklingen men då måste också elevutvecklingen måste öka. Vi vill ha fler 
friskolor – större friskolor. 
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Lotta (MP): Det är mycket viktigt med skolorna på landsbygden – men vi vill också att 
det ska vara samma kvalitet på skolor om det ska vara på landsbygden. 
 
Björn (SD): Det är viktigt med skolor – vi håller med men man måste tänka på 
förskolorna så de är på vägen till skolan. Jag blir orolig när alla bara lovar precis överallt 
– vi vill bara fokusera på tre områden: äldre, skola och trygghet. De är de tre områdena 
vi lovar. 
 
Marko (C): Moderaterna – ni ville lägga ner Ringamåla förskola och Hällaryd 
mellanstadiet– bra om ni har ändrat er. MP och SD var också för nerläggning – nu verkar 
vi ha en politisk enighet – tack så mycket. 
 
Publikfråga: Jag blir orolig – när man pratar om skillnad på kvalité – det är skillnad – det 
är bättre kvalitet på skolorna på landet –eleverna blir sedda- jag blir orolig när man 
kopplar minskat elevantalet till minskad kvalitet på skolan.  
 
Lotta (MP) När jag pratade om kvalitet menar jag att man ska lägga lika mycket pengar 
på alla skolor oavsett om de ligger i stad eller på land. 
 
Per-Ola (S): Men någonstans går gränsen där det inte går att bedriva skolor om familjer 
och barn minskar – men då måste vi bygga och utveckla. Nu ska vi bygga och utveckla. Vi 
vill att fler ska bosätta mig på landsbygden. 
 
Marco (C): Jag tror inte att mindre elevantal är det stora problemet, men vi måste ha 
fiber, vi måste lätta strandskyddet, vi måste ha service – vi måste bryta en negativ spiral 
– vi måste göra mer attraktiv att bo på landet. Vi måste utnyttja de förutsättningar som 
finns – varför inte bo i Svängsta och lämna barn i Ringamåla, lika långt till Ringamåla 
som till Karlshamn. 
 
Bodil (L) Man kan också gå mer åldersintegrerat.  
 
Björn (SD) Jag har inte varit med om tidigare beslut men jag kommer att driva jämlika 
skolor hårt. Det är en hjärtefråga. 
 
Per B: Var står ni i äldrefrågor 
 
Björn (SD): Detta är en av våra hjärtefrågor. Vi vill höja bostadsbidrag så man kan bo 
kvar. Vi har varit emot nerskärningarna i äldrefrågor. Ni vill satsa på medelålders män 
och vi vill satsa på medborgare. 
 
Bodil (L): Jag tycker inte man ska ställa grupper mot grupper. Den nerskärning som 
gjorts de senaste åren är vi väldigt mycket emot. 
 
Marko (C): Det lokala som vi kan påverka är att bygga ut servicehus och särskilt boende. 
Vi vill ha marklägenheter i Hällaryd. Vi vill se till att handikappa byahus och 
aktivitetslokaler. 
 
Bodil (L): Jag har varit på socialnämndsmöte. Vi bygger nu nya LSS-boende det har varit 
brist många många år och nu ska 18 nya boende ska byggas. 
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Björn (SD): Ställa grupper mot grupper det är de man gör hela tiden. Vi prioriterar 
välfärden för svenska medborgare. Eller ska vi drastiskt sänka vår välfärd? 
 
Per-Ola (S): Vi har råd att hålla välfärd för alla. Vi vill satsa på nattpatruller och 
snabbhet. Digitalisering och trygghetsboende ska vi satsa på. Trygghetsboende byggs i 
Asarum och Karlshamn. Vi ska ha fri kollektivtrafik. Vi ska utveckla ett demensstöd och 
anhörigstöd till anhöriga. Vi vet att anhöriga behöver bättre stöd. Vi behöver satsa på 
undersköterskor så att de kan få lönelyft och att de ska få tid att utföra sitt arbete – vi 
kan ta in.  
 
Lika till alla det är vad det står hos Moderaterna. Det tror vi inte på för, har jag behov då 
ska jag få det, inte lika till alla. Olika till alla utifrån de behov man har. 
 
Bodil (L): Det känns härligt att S också nu vill att vi ska utgå från individen. 
 
Magnus (M): Vi tänker inte lika för alla på det sättet. Vi vill i vården satsa på personalen 
och att de ska stanna och bli med kompetenta. Vårdbiträden är ett steg till vägen. 
 
Publikfråga: PRO, intressant att och när ni blandade ihop handikappade och gamla. Min 
fråga hur gör ni för att hjälpa. 
 
 
 
Varför ska jag rösta på dig 2 min fråga 
 
V 
Jag har inte pratat så mycket.  Mycket har redan sagts. Men vi vill verka för ett jämlikt 
samhälle. Individen ska få men även ge efter förmåga. Vi samlades här för landsbygden 
skull och det handlar om hela livet från du föds tills du dör. Det måste vi i detta bord 
tillsammans driva. Jag blev väldigt berörd när ni pratade om demokrati och 
medborgarförslag – vi måste jobba tillsammans och kunna vara transparenta och kunna 
tala om var i processen förslagen finns. 
 
SD 
Varför ska ni rösta på SD ?- Jo för att om man tittar på skillnaden så är det att när vi tittar 
på förslag tittar vi på konsekvenserna om man t.ex. tittar på sänkt skatter på diesel – vi 
ser att självförsörjningsgraden måste upp, vi måste ha mer och vi måste ha råvaror. 
Därför vill vi ta bort dieselskatt. Vi tittar på konsekvenser. De andra politiker driver det 
som känns rätt – man lånar pengar i högkonjunktur – nu är det kört, nu kan man inte 
låna mer. 
 
 
S 
Vi har en samlad politik, vi vågar ta beslut och vi gör det i samråd med våra kollegor. Vi 
ser möjligheter hamnen och rören betalar för fiber. Vi vill ha klimatförbättring vi driver 
frågor för detta. Vi vill ha pågatåg med stopp i Hällaryd och Åryd. När vi jobbar med 
äldre pratar vi om måltider. Även i skolor måste maten och måltiderna förbättras. 
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MP 
Klimatet. Vi har blivit anklagade om att vara populistisk av ex SD. Svårt att se hur en 
många års kärnfråga nu är populistisk. Jag driver skolfrågorna. Landsbygdsfrågor är 
otroligt viktiga. Det är viktigt att tjänstemännen driver igenom KS beslut ska följas upp 
för att förbättra att politiska beslut genomförs. Mat i skolor ska prioriteras. Miljöstrateg 
ska finnas i kommunen –  
 
 M 
Vill man ha förändring ska man rösta på oss landsbygd, utveckla företag, valfrihet i 
skola, valfrihet i omsorg. 
 
L 
Vi vill jobba för individens frihet att växa. Individens möjligheter. Sann valfrihet. Den 
som väljer en skola en bit bort får inte fri skolskjuts, de begränsar valfriheten. 
Obligatoriskt skolval. Vi ska ha valfrihet när det gäller vård.  
Jag blir förtvivlad när vi sköter vår natur så illa. Vi skräpar ner natur, miljö och natur. 
Hade jag varit i Matvik första gången i år hade jag nog inte kommit tillbaka. Vi måste ta 
hand om Karlshamn och skapa mer arbetstillfällen. 
 
C 
Du ska lägga din röst på oss om du vill ha en levande landsbygd. Vi samlar oss från alla 
kommundelar. Vi vill se och förstå att som sker i vår kommun. Vi vill att hela kommunen 
stad och land skall utvecklas. Landsbygd och skogsbruk är viktiga ekonomiskt. En röst 
på oss är en fibergarant inom 3 år. Skolor ska utvecklas inte avvecklas, Lätta på 
strandskydd. Vägar ska skötas. Vill man rösta på ett parti som har fokus på hela 
Karlshamn är centern rätt parti  
 
Publiksynpunkt: Gällande vägen i Olofström kan Karlshamns kommun använda 
skattepengar till att rusta upp den vägen? Belysning mellan Asarum och Svängsta 
önskas. 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan:  
Linda Eskilsson har skrivit det hon hört och så som hon förstått samtalen….dvs  både 
tryckfelsnisse och bristande förståelse kan ha påverkat texten något…. 
 
 
 


