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Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Linda Eskilsson LRF 
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Thomas Nilsson  LRF 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening  

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt digitala möte och förklarade Karlshamns landsbygds - 

och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Jenny Ödman som justerare. 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4.  Rapporter 
Marco rapporterade  
 
Marco har varit på besök hos Linda och Mårten Eskilsson, Nytäppet tillsammans med Ola Karlsson för 
att diskutera kantskärningen av enskilda vägar. Man missar i kommunikationen om hur man ska göra 
och när man ska åtgärda saker på de enskilda vägarna. Det finns olika förutsättningar och värden som 
vi ska vara rädda om. Vi måste ta olika hänsyn för olika platser och visa hänsyn. Mötet var ett första 
steg för bättre kommunikation. 
 
Marco meddelar även att han gått vidare med den punkten vi tidigare haft upp gällande om 
föreningarna skulle kunna använda sig av utbildningsförvaltningen och få hantverkshjälp från 
gymnasie- och vuxensär. Enligt Marco verkar det inte helt omöjligt men arbetsuppgifterna får inte 
konkurrera med kommersiella aktörer på något sätt men de skulle kunna genomföra enklare uppdrag. 
Utbildningsförvaltningen vill gärna vara med och planera tillsammans med föreningarna för att se vad 
de kan göra och med det och att det läggs in i deras verksamhet. Det är bättre att deltagarna får chans 
att göra något som betyder något istället för att man får ”meningslösa” uppgifter som bara är skapade 
för att man skall lära sig något moment. Uppdrag till samhällsföreningarna är att komma in med 
förslag på enklare uppgifter som denna grupp skulle kunna arbeta med. Skicka in förslagen till 
Marianne så sammanställer hon det.  
 
Teknik- och fritidsnämndens har beslutat att överlämna drift och skötsel av Ringamåla Idrottsplats till 
föreningslivet i Ringamåla från och med 2022. Under sommaren 2020 fick fotbollsplanen påhälsningar 
av Vildsvin som har vänt upp och ned på hela planen. Innan anläggningen överlämnas måste den dock 
återställas till en grönyta och det behöver göras under våren och sommaren och först inför 2022 kan 
den avvecklas ur Karlshamns kommuns anläggningsutbud och överlämnas till Ringamålas föreningsliv. 
 
Tidigare om åren har det funnits en aktiv väggrupp bestående av tjänstemän på kommunen och ett 
par representanter från landsbygden. Den gruppen har inte varit aktiv på flera år så Marco har 
aktualiserat frågan gällande väggrupp igen där man diskuterar åtgärder på de enskilda vägarna. För att 
gruppen skall få så mycket information som möjligt hur vägnätet sköts behöver vi ha en referensgrupp 
som kan ge den input som behövs och där är LRF förslagen som en part. Där inte LRF har någon aktiv 
vid något område kommer istället någon annan representant utses som för talan för det området. 
Kommunikationen är viktig så att både kommunen får veta vad som behövs göras och att orterna får 
vetskap om vilka arbeten som kommer att genomföras och att man får en gemensam målbild. Rådet 
var eniga om att detta är en bra åtgärd och Marco tar frågan vidare. 
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Marco har varit ute med Mats Dahlbom och Ola Karlsson och tittat på vägbelysningar på landsbygden. 
Ett projekt pågår nu som handlar om att byta ut befintliga lampor med ledlampor. Många gånger har 
man satt upp lampor i befintliga trästolpar och en del av dem kommer de att tas ned. Om det är någon 
lampa som står i närheten av någon fastighet som av olika skäl vill ha dem kvar finns möjlighet att 
överta stolpen och driften av densamma. Läs mer här; https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-led-
belysning-i-hela-kommunen/ 
 
Marianne rapporterade att Näringslivsenheten har omorganiserats. Nu ingår även 
turist/besöksnäringen och etablering i samma team. Det innebär att vi nu är totalt sju personer som 
ingår i gruppen. Vi kommer tillsammans flytta ned till det stora gula huset vid kajen ”Hamnkontoret”. 
Vi kommer därför också kunna ha en sommaröppen turistbyrå i lokalen och det som nu är på agendan 
är att nu börjar rekryteringen av sommarpersonal för den sommaröppna turistbyrån.  
 
Christer tog upp detta om xrundan (https://www.xrundan.com) som vi tidigare tagit upp i gruppen. Nu 
har Sölvesborg bestämt att starta upp fem olika rundor. Det skulle vara bra om kommunen skulle kunna 
starta upp ett par eftersom folk är mycket ute nu och promenerar och frågesport är alltid lockande.  
 
Karoline berättade att nu är stolparna längs Blekingeleden vid Elsebråne vägen iordningställda och det 
ser mycket bra ut. Eva fyllde på med att de inte var iordning kring Knaggelid. Vi bestämde därför att 
bjuda in Linnéa Persson till vårt möte den 6 maj för att prata vandringsleder och skyltningar. Marianne 
kontaktar Linnéa. Om ni hr några specifika frågor till Linnéa så skicka in dem till Marianne så 
sammanställer hon dem och vidarebefordrar till Linnéa så hon kan förbereda sig inför mötet.    
 
Eva berättade vidare att nu ska Svängsta samhällsförening ha ett fysiskt möte utomhus den 20 maj i 
Halda parken. 
  
Hans rapporterade att han och Kristina lämnar vårt råd. Nya representanter blir Emelie Olsson och 
Fredrik Lantz.  
 
§ 5.  Länsbygderådet 
 
Hans hade meddelade vid förra mötet den 4 april att han avgår från Länsbygderådet och vi måste få in 
en ny till valberedningen. Det är viktigt att någon från våra lokala styrelser tar på sig uppgiften eftersom 
det ska sitta en från varje kommun i valberedningen. Just nu har vi Marco och Karoline på två år som 
ordinarie och vi behöver också två nya ersättare i själva styrelsen. Kriterier är att man bör ha ett bra 
kontaktnät. Det bör vara någon som har tid och intresse för frågor.  
 
§ 6.  Remiss Utökat strandskydd 
 
Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamnskommuns kust- 
och skärgård. Skillnaden mot tidigare förslag är bland annat att förslaget nu endast omfattar 
kustområdet och skärgården. Vi diskuterade det och var rörande överens om att någon utökning av 
strandskyddet var helt förkastligt. Marianne skriver ihop remissen med rådets input och skickar ut den 
till gruppen för synpunkter innan den skickas in.  
 
 
 
 

https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-led-belysning-i-hela-kommunen/
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-led-belysning-i-hela-kommunen/
https://www.xrundan.com/
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§ 7. Ekonomi 
 
Vi hade inget att ta upp på detta möte men vill åter igen påminna om att börja förbered er för att söka 
lokalbidrag för era samlingslokaler. Aktuella dokument måste läggas upp på föreningssidan i databasen 
för att det ska gå att söka bidraget. På grund av omständigheterna så räcker det i år med att ha ett 
godkänt bokslut för att kunna söka. Aktuella kontaktuppgifter måste läggas upp! Sista ansökan 30 april. 
 
§ 8. På gång 
 
Nu börjar enkäten i Hällaryd att gå ut ”Smarta bygder” som handlar om kommersiell service. Den 
kommer att skickas med snigelpost ut till ca 200 slumpvis bosatta i Hällaryd. Enkäten kommer även att 
finnas på sociala medier samt Region Blekinges hemsida. Sista svarsdag är den 9 maj.   
 
Anton berättade att han blivit kontaktad av en student vid Växjö universitet som vill göra något i Gamla 
skolan. Ett möte kommer att ske för att lyssna på hennes tankar om projektet.  
 
Ett annat möte kommer att äga rum med bygdekommittén för att se om man kan skriva ihop ett 
Leaderprojekt gällande utvecklingen av Ringamåla. Marianne passade på att åter igen påminna om att 
vi behöver fler projekt för landsbygdsutvecklingen. Det kommer nya pengar från Jordbruksverket nu i 
vår så har ni några idéer så hör av er till Marianne.  
 
§ 9. Övriga frågor 
 
Trafikverket arbetar just nu med delen ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Nu ska 

man välja olika lokaliseringsalternativ. Har ni synpunkter på dragningen så kontakta Linda så 

vidareförmedlar hon dem.   

Övrig fråga från en sommarboende på Tärnö genom Linda om hur man tänker sig kring försäljningen 

av fastigheterna på Tärnö. Man är rädd för att om något år att det görs om till bostäder och att 

möjligheterna för det rörliga friluftslivet försämras. Marco menade att det var också farhågor som man 

hade men genom att man i avtalet mellan köparen och kommunen är tydliga med att om det inte 

genomförs som planerat så kommer köpet att gå tillbaka till kommunen.   

I och med detta möte avgår Hans och Kristina som representanter från Åryd efter lång och trogen 

tjänst. De har varit mycket uppskattade representanter i gruppen. Eftersom endast Hans var med på 

detta möte avtackade vi honom genom en cyberspace applåd. Han har med sitt kunnande varit en 

mycket uppskattad representant som kommer att saknas oss. Vi säger bara tack så mycket för dessa 

år Hans och Kristina och lycka till i fortsättningen! 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 6 maj och vi avvaktar hur vädret ser ut 

om vi går att träffas ute fysiskt annars tar vi det digitalt. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Jenny Ödman, Forneboda 

Ordförande              Justerare 


