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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   5 december 2019 
 
Plats och tid; klockan 18.30 – 20.30, Tararp – Nötabråne hembygdsgård 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Claire Sjöholm  Ringamåla Bygdekommitté 

 

Frånvaro  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Thomas Nilsson  LRF 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
 
Utses att justera:  

Justering:  Lisbeth Klyft. Halasjöbygdens hembygdsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns landsbygds - och skärgårdsråd möte 

öppnat. 

§ 2. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Lisbeth Klyft. Halasjöbygdens 
hembygdsförening 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.  Rapporter 
Marco rapporterade från KS; 
Lekplatser – man gjorde en lekplatsundersökning för ett år sedan. Det finns ca 50 lekplatser i kommunen. 
Nya regler som försvårar byggande och en lekplats kostar idag ca 800 000 kronor att anlägga. Man räknar 
med en hållbarhet på 15 – 20 år. Nu ligger ett förslag på att halvera antalet lekplatser. Det kommer inte att 
ske på en gång utan närmare under en 10 års period. Om man ser på Hällaryd beräknas första nedläggningen 
om 4 år.  
 
Marco har fått en fråga gällande de boende i skärgården. När det fryser vill de ha hjälp av kommunen att ta 
sig iland om man blir sjuk. Hanö bodde – avtal med öppen närtrafik. Marianne kollar upp med Sölvesborg och 
återkommer.  
 
V/A – för 10 år sedan kom en utredning gällande planeringen. Alla enskilda avlopp blev utdömda. KEAB har 
hand om det från 2019. 75 pumpar runt om i kommunen som är så gamla att de byts ut. V/A arbetar med 
det som redan är utbyggt, inga nybyggda. När man fått grepp om det så kommer det en ny plan. Behöver ta 
bort planen från hemsidan. Nytt vattenverk. Inga kommunala kostnader, ligger under taxekollektivet.  
 
Svängsta, där ska man bygga nytt kök för förskolan.  
 
Marianne rapporterade att hon varit till Lidköping tillsammans med ett gemensamt projekt Stärkt regional 
utveckling där man tittade på tre olika servicelösningar för landsbygden. Vi tittade på ett koncept som heter 
Auto_Mat http://auto-mat.nu/  
  
§ 5.  Processutveckling 
 
Bostäder – Vi diskuterade filmen som ska vara för att marknadsföra landsbygden. Marianne kollar upp med 
LST om det finns några pengar att söka. Vad det gäller ödehusinventeringen är ett förslag att skriva ihop ett 
Leaderprojekt. Marianne kollar upp om det är möjligt att söka pengar för det projektet.  
 
Infrastruktur – hur kommer vi vidare – det är svårt man vill prata med tjänstemännen och inte emot dem.   
 
Försköning av orter – ingen från den gruppen närvarande 
 
 
 
 
 

http://auto-mat.nu/
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Besöksnäringen – Man ser ett stort problem med att turistbyrån i Karlshamn lägger ned den verksamhet som 
finns idag. Man saknar turistbyrån ute på större evenemang. Kan vi tycka något i den frågan? Går det att 
ändra direktiven till turistbyrån.  
 
§ 6.  Ekonomi 
LRF Hällaryd har inkommit med en ansökan om administrativt stöd på 2000 kronor. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 2 000 kronor.  

 

Svängsta Trädgårdsförening har inkommit med en ansökan om administrativt stöd på 2000 kronor. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 2 000. 

 

§ 7.  På gång 

Julmarknaden i Mörrum – samarbete med kyrkan mellan 12 – 16. Lucia i kyrkan. 

Nu stundar en skön ledighet för många av oss. Marianne har julledigt från den 19 december till den 7 januari. 

§ 8.  Övriga frågor 

Lisbeth – Har man rätt att ta annans mark i anspråk? – Marco tar med sig frågan. 

Fiber – hur går det med mastbyggnaden? – Mobiltäckning. Marco ska ha möte med Anders Strange där han 

kommer att lyfta frågan. 

En uppmaning till alla bygdegårdar! Uppdatera era hemsidor/FB sidor om era uthyrningsbara lokaler. Ta 

gärna bilder av lokalerna och beskriv vad som finns att tillgå samt kontaktuppgifter. Vi har länkat de som har 

websidor på Karlshamns kommuns hemsida.  

https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/kultur/samlingslokaler/ 

Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det torsdagen den 6 februari för hela 

gruppen.  Då blir det i Halahult. 

Och med det vill vi önska alla En riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Lisbeth Klyft. Halasjöbygdens hembygdsförening 

Ordförande        Justerare 
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