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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   2 sept 2021 
 
 
 
Plats Nissagården, Slänsmåla 18.30 – 20.30 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening  

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Linda Eskilsson LRF 

 

Frånvaro  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Thomas Nilsson  LRF 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt första möte för hösten och förklarade Karlshamns 

landsbygds - och skärgårdsråd möte öppnat. Han hälsade speciellt välkommen till kvällens gäst, Nils-

Erik Svensson. 

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Eva Stanlysson. 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4. Inbjuden – Nils- Erik Svensson, Ringamåla hembygdsförening 

Han började med att berätta lite om gården som vi är på, Nissagården. 
Den byggdes av Per Jönsson 1853. Senare överlät Per, gården till sina två döttrar, Inga och Hanna. Här 
har det då bott två familjer med totalt 16 personer, 8 i varje del av huset med gemensamt kök.  
1971 köpte kommunen gården då man ville bevara gårdarna inför framtiden. 2004 köpte 
hembygdsföreningen den av kommunen och driver den sedan dess. De har en hel del aktiviteter bla. 
söndagsöppet under sommaren, Valborg, Friluftsgudstjänst m.m De har även en Torpstuga som de 
ansvarar för och har renoverat - Kâlla- Haukene Stuan i Öjamåla. 
 
Renoveringen av Nissagården är ett Leaderprojekt som pågår från 2019 till årsskiftet 2023 – 2024. Man 
började redan 2018 med att skissa på ansökan och budgeten. De fick 505 000 kronor och föreningen 
går in med ca 1000 ideella timmar. Att få medfinansiering av kommunen var inga problem då 
Karlshamns kommun går in med en ”pottavgift” till Sydost Leader varje år.   
 
De har renoverat köket med att sätta in nya faciliteter (bänk, spis & kylskåp) och man har ordnat 
belysning på våning två där man längre fram planerar man för utställningar där man ska visa upp de 
gamla sakerna som finns på gården. Man renoverar även brygghuset både inne och ute, vandringen 
och ladugården. Tanken är att göra utställningar i de olika lokalerna.  
 
Man har organiserat sig så att man samlar ihop 12 – 15 personer som har arbetsdagar tillsammans. 
Föreningen bjuder på lunch och fika under arbetsdagarna. Under vinterhalvåret kommer man att ha 
studiecirklar för att dokumentera sakerna. Hittills har man förbrukat ca 180 000 kr och man har kommit 
upp till 900 ideella timmar.  
 
Föreningen har ca:140 – 150 medlemmar och av dem så är det ca 20 – 25 som är aktiva. Medelåldern 
är hög men nu börjar man se en inflyttning av yngre med barn.  
Man sökte bidrag eftersom Corona ställde till det för dem och de ansökte 50 000 kronor från 
kulturrådet till ett tält (som använts flitigt) och fyra marknadsbord. Man fick 40 000 kronor till det.  
 
Det var mycket intressant det han berättade om och vi tackade Nils-Erik så mycket för informationen. 
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§ 5.  Rapporter 
 
Marco rapporterade om att trafikverket vill stänga tågstationen i Mörrum och det har varit uppe till 
debatt. Marco har engagerat sig och skrivit insändare till BLT och svar på FB. En sak som vi alla kan 
hjälpas åt med i denna fråga att om vi har bekanta som skall åka söderut och som kommer från 
Tingsryd, Växjö m fl. Be dem åka från Mörrum istället för att de åker in till Resecentrum och tar tåget 
därifrån. Det finns gott om plats att parkera sin bil i Mörrum och det kostar ingenting. På det sättet får 
vi upp resestatistiken och då får de svårare att förorda nedläggning av stationen.  
 
Strandpromenaden i Mörrum är nu klar med grillplatser, bänkar och belysning. 
 
I Folketshus i Mörrum är det ett gratisevenemang under lördagen den 5 sept för att samla in pengar 
till att renovera utescenen. (Mariannes noteringar; under lördagskvällen samlades det in över 50 000 
kronor för renoveringen av utescenen av Mörrumsborna!) 
 
Marco berättade vidare att man ligger efter med högröjningen längs de enskilda vägarna denna 
säsong. Därför kommer man att ta både Ringamåla och Halahult under hösten. 
 
Från KSAU, där diskuterades ett markköp i Duveryd. Det var ifrågasatt om vi ska fortsätta bygga och 
exploatera på jordbruksmark. Ärendet åter för mer utredning. 
 
Marianne rapporterade om Gårdsbutiksrundan – där har LST tagit fram en logo samt tillverkat 
beachflaggor till alla butiker. Vi kommer även ha en enkät utlagd på butikerna för att ta reda på varifrån 
besökarna kommer. Vi kommer att lotta ut tre priser av de som inlämnat svar på enkäterna. Dessutom 
kommer projektet CO-tourism att göra en film som handlar om gårdsbutikerna i Blekinge som kommer 
att användas som reklam för att resa och besöka Blekinge under 2022. Gårdsbutiksrundan är den 11 – 
12 sept mellan 10.00 – 16.00. Karta finns att ladda ned från Visit Blekinge  
https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan Vill ni vara med som statister så kommer vi att filma 
på Riksdagsmannagården lördagen den 10 sept kl 14.30. 
 
Serviceplanen är på layout och skall upp till KS under hösten. 
 
Workshopen i Hällaryd kommer att vara den 5 okt och då tillsammans med styrelsen för Hällaryds 
samhällsförening, Region Blekinge, 10x Labs och Landsbygdsutvecklarna.  
 
Remissen Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022 – 2027 har lämnats in.  
 
Monica berättade om att de ska ha skördedagar i Ämneboda gamla skola i sept och man planerar nu 
för en bakluckeloppis den 11 sept. Annars har man inte haft så mycket aktivitet utan klippt gräset och 
hållit igång grillen. Det har varit en del sabotage under sommaren och då bla. toaletter.   
 
Just nu är Centrumhuset i Svängsta väldigt tomt (RH städ flyttat ut). Det blir lite tråkigt. Det finns varken 
frisör eller fotvård i Svängsta men det borde finnas underlag för det. Det finns ju lediga lokaler.  
 
 
 
 
 

https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan
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Halahult – föreningen har haft försäljning i kiosken vid badplatsen hela juli och augusti. Bra 
tillströmning. Ca 35 000 kr drog de in. Nytt för i år var hembakade bullar. Helgen som gick var det 
smådjursmarknad . Det var mycket fokus på hönor. På grund av dåligt väder hoppade många utställare 
av. Julmarknaden är inställd. 
 
Hallo Mörrum har haft möte och de funderar på att bjuda in Emina för att prata om byggnationer i 
Mörrum. Sen går planeringen vidare med att ha julmarknad.  
 
Törneryd planerar Coronasäkrad julmarknad och de kommer att ha serveringen utomhus och sälja bla. 
skinkmackor. Annars har man nu många frivilliga pensionärer som målar fönster i Åryds friskola.  
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Guö 1:31 (Värdshuset). Syftet med detaljplanen 
är att skapa förutsättningar för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att 
planlägga för bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden. Just nu befinner man sig 
i granskning. Under hösten 2021 kommer inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas och vid 
behov ytterligare utredningar genomföras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för granskning. 
 
Ringamåla bygdekommitté har haft årsmöte och man söker samarbete med fotbollsklubb. Om de ska 
ta över klubbstugan måste det vara en aktiv förening. Första skörden gjorts (man har klippt 
fotbollsplanen). Det kommer att vara en Loppis den 19 sept i Pieboda.  
 
LRF – har haft möte 1 aug , då man hade en grillkväll med kommungruppen. Man har lämnat in en 
skrivelse gällande Sydostlänken. De vill ha ett möte om skötseln av enskilda vägar där man kan var till 
hjälp och vara ögonen utåt i kommunen. Under V 47 kommer man att bjuda in politikerna till ett 
arrangemang på tre gårdar. Den 9 okt kommer man att ha en aktivitet på Ica Maxi – Redig mat. Man 
kommer att finnas på plats och bemanna. Marco hade synpunkter på att man glömmer bort de mindre 
butikerna och att man behöver även ha aktiviteter på dem. Linda tog med sig synpunkten.  
 
Karoline berättade att Länsbygderådet haft första mötet för i år en nystart. Numer är det delat 
ordförandeskap. Man hade en workshop för att hur man skall jobba framåt för en bra landsbygd i hela 
kommunen. En uppmaning till alla föreningar att gå igenom vad ni vill ha hjälp med. De vill även ha ett 
tätare samarbete med landsbygdsutvecklarna. Länsbygderådet erbjuder en projektledar utbildning 
och om det är någon som vill gå den så kontakta Karoline.  
 
§ 6.  Årets eldsjäl 
Glöm inte bort att nominera till årets Eldsjälspris! Ni måste komma in nomineringar senast 30 sept 
Skicka in till Marianne namn och motivering! 
 
§ 7. Ekonomi 
Inget har inkommit i systemet.  
En påminnelse; Ni som ska söka administrativt bidrag eller projektbidrag måste söka det via webben! 
 
§ 8. På Gång 
 
Monica berättade att det skulle behöva dokumenteras den kunskap som finns om skolmuseet i 
Svängsta. Mats Harrysson är tillfrågad till att filma.  
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Hon berättade vidare att det kommer att vara Svängsta trädgårdsdag den 18 sept.  
 
Det kommer att vara en Ecodag den 23 september hos Lola och Anton Ivarsson på Tockarps Ecogård 
mellan 11 – 17. Det kommer att vara visning av djurstallarna och roboten, fältvandring som har fokus på 
den biologiskamångfalden. Framtida Bruk kommer att grilla haloumiost och sälja sina produkter. Mer 
information finns på https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
blekinge/2021-07-14-ekodag-2021---besok-ekologiska-gardar-i-blekinge.html 
 
Sen är det klart att det blir diggEAT återigen. Ni kan läsa mer om vad som händer på de olika platserna, 
vilka artister, konstnärer och företag som är med. I år är det drygt 80 företag som är representerade. För 
vår del görs inspelningen på Eriksberg fredagen den 24 sept. Den sänds live över diggEAT FB sida och 
även genom BLT. https://www.sandelius.se/diggeat 
 
§ 8. Övriga frågor 
 
Eva vill att det ska röjas längs Knaggelidvägen men hon känner att det är dåligt gehör. Förslag att vi 
bjuder in någon från LST som berättar om naturreservaten och dess skötsel. Marianne kollar upp och 
återkommer.  
 
Anton berättade att man har haft tankar på att lägga ned bygdekommittén eftersom det är samma 
personer som sitter med i nästan alla föreningar. Det är viktigt att man är tydlig då man skriver 
stadgarna.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 7 okt och då är vi Törneryds 

hembygdsgård.  

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 

Ordförande              Justerare 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---blekinge/2021-07-14-ekodag-2021---besok-ekologiska-gardar-i-blekinge.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---blekinge/2021-07-14-ekodag-2021---besok-ekologiska-gardar-i-blekinge.html
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