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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   5 mars 2020 
 
Plats och tid; klockan 18.30 – 20.30, Kastellet, Rådhuset 

Lilla gruppen gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Thomas Nilsson  LRF 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

 
 

Frånvaro  

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
Claire Sjöholm  Ringamåla Bygdekommitté 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
Linda Eskilsson LRF 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
 

Utses att justera:  

Justering:   
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

öppnat. 

Information av Heléen Podsedkowska, Coompaion Blekinge. Coompaion Blekinge har fått uppdrag av 

Region Blekinge att skriva fram 6 serviceplaner, 1 regional och 5 lokala planer. Den regionala planen 

skall vara övergripande för länet och de lokala ska dockas in i den regionala. En serviceplan innefattar 

vilken kommersiell service som finns och vad som saknas. I bifogat dokument finner ni mer 

information.  

§ 2. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Anton Berggren, Ringamåla 
Bygdekommitté  
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4.  Rapporter 
 
Marianne rapporterade att man i Sölvesborg bestämt att man inte ska ha någon Landsbygdsutvecklare 
något mer utan landsbygdsfrågorna ska fördelas på de som arbetar på Näringslivsenheten. 
 
Det börjar bli dags att söka driftbidraget för samlingslokalerna. Det måste sökas digitalt genom 
http://fritid.karlshamn.se/bidrag/. När ni registrerat er förening www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/ 
på så måste ni ansöka om lösenord för att kunna komma vidare att söka bidragen; 
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/foreningsstod/soka-foreningsbidrag/ansokan-om-
inloggning-id-foreningsbidragsportalen/ 
 
Sista datum för ansökan ”LOKALBIDRAG” är den 30 april! 
 
OBS! Registrering av de föreningar som ska söka Administrativt stöd och Projektstöd ska ske på 
samma sätt. De ansökningarna tas in löpande för beslut.  
 
 
§ 5.  Processutveckling 
 
Bostäder – Lisbeth och Hans har tillsammans börjat titta på fastigheter som kan vara intressanta för 
fortsatt bearbetning. En bra rapport som visar lite statistik finns att läsa på Regionens hemsida; 
 https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/regional-utvecklingsstrategi/uppfoljning-och-
rapporter/kommunrapporter.html 
 
Besöksnäringen – Man har haft ett möte med Nicklas Kämpagård (se bif dok.) Det som tydligt framkom 
var att det saknas entreprenörer inom besöksnäringen som kan ge service åt de besökare som 
kommer.   
 
 
 

http://fritid.karlshamn.se/bidrag/
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https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/foreningsstod/soka-foreningsbidrag/ansokan-om-inloggning-id-foreningsbidragsportalen/
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/foreningsstod/soka-foreningsbidrag/ansokan-om-inloggning-id-foreningsbidragsportalen/
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/regional-utvecklingsstrategi/uppfoljning-och-rapporter/kommunrapporter.html
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/regional-utvecklingsstrategi/uppfoljning-och-rapporter/kommunrapporter.html
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§ 6.  Ekonomi 
 
Eva Stanlysson lyfte frågan om det finns några pengar avsatta för fokusgrupperna till deras arbete. Bäst 

är att om man ska göra något speciellt, att man gör en skrivelse till rådet för beslut.  

 

§ 7.  På gång 

• Ambassadörsutbildning Blekinge Arkipelag. I samarbete med Studiefrämjandet kommer det 
att vara en utbildning (se bif dok). Anmälan senast den 10 april. 

• Inspirationskväll på Johannishus Gods. (Se bif. Doc) 

• Inbjudan till Ödevata (se bif doc) 

• Fiskepremiären den 28 mars och Marianne efterlyser utställare, kontakta henne med tips på 
mail marianne.peary@karlshamn.se 
 

• Dags för att nominera en Landsbygdseldsjäl. Sista datum för nominering är 2 april. 
Skicka förslag till Marianne 

§ 8.  Övriga frågor 

Anton lyfte frågan om hur man kan visa på vad som är unikt för föreningarna att hyra ut. Han tog upp 

IHRE BTK som har en kanonfin beachvolleyboll plan. Kanske att det går att lägga in på kommunens 

hemsida? Marianne kollar och återkommer.  

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 den 2 april i Kastellet, Rådhuset 

(lilla gruppen) 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare           Anton Berggren, Ringamåla Bygdekommitté

  

Ordförande              Justerare 

mailto:marianne.peary@karlshamn.se
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/kultur/samlingslokaler/

