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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   7 okt 2021 
 
 
 
Plats Åryds hembygdsförening 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Thomas Nilsson  LRF 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

 

Frånvaro  

Linda Eskilsson LRF 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening  

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Emelié Olsson, Åryds Bygdekommitté  
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen med tillägg § 4 Cykelväg 
Medborgarförslag. 
 
§ 4 Cykelväg Medborgarförslag 
Det är inlämnat ett medborgarförslag om en gång och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda. Se 
bifogat dok. Det ligger i linje med vad vi arbetar med och kan även främja arbetet med ARK56.  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna att gå vidare med att undersöka 
kostnaderna 
 
§ 5 Rapporter 
Marco började med att lyfta att i dagens BLT ledarsidan. Där är vår grupp omnämnd om våra 
synpunkter gällande Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, att vi motsätter oss det. Marco 
ville lyfta att nu är vi omnämnda och att man börjar förstå att vi är en grupp som arbetar med dessa 
frågor.  
 
KS Nedläggning av Åryds rastplats. Trafikverket har bestämt att rastplatserna inte ska ligga för nära 
varandra. Man satsar på Galtsjön och Ysane istället. Karlshamns kommun har fått frågan om 
övertagande men tagit beslut på att vi inte gör det. Kommunen har även varit i kontakt med några ur 
den privata sektorn men ingen ser nyttan med att överta platsen. Det som är också är att det kräver 
en större renovering för att den ska vara tjänlig som rastplats.  
 
Det hade inkommit ett Medborgarförslag om en sommarscen på Långasjöns pappersbruk – KS avslog  
frågan. 
 
Hallo Mörrum har startat en namninsamling för att tågstationen inte ska läggas ned. Nu är man uppe 
i över 2000 namnunderskrifter. Marco uppmanar Christer att lägga ut namnlistor i Svängsta också.  
 
Vi genomförde en Ekodag tillsammans med LST hos Anton och Lola Ivarsson. Det var en bra dag där vi 
blev visade mjölkroboten och fick gå en fältvandring där vi tittade på odlingslandskapet. Deltagare var 
politiker och tjänstemän. På plats var också Åryds friskola och Framtida bruk som grillade 
haloumiburgare. Detta är en dag som kommer att återkomma nästa år igen.  
 
Vi har haft vår workshop, Smarta bygder med fokus på kommersiell service i Hällaryd. Det är ett 
regionalt projekt där Karlshamns kommun medfinansierar med tid och pengar. Workshoparna 
genomförs på fem olika ställen i länet och i Karlshamns kommun är det Hällaryd som vi arbetar med. 
Workshopen som vi hade var för styrelsen och vi tittade på hur man kan utveckla den kommersiella 
servicen.  
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Ni kan lära mer om projektet på  
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/regional-utvecklingsstrategi-rus/satsningar-som-
utvecklar-blekinge/regionalt-servicearbete/smartabygder.html 
 
LRF har haft möte med Marianne Peary där frågan om de enskilda vägarna kom upp och en förfrågan 
om att bjuda in politiken till tre gårdar för att prata de gröna näringarna.  
 
I Halahult tänker man göra en dokumentation gällande den gamla kunskapen som finns. Det blir Mats 
Harrysson som gör dokumentationen.  
 
Svängsta samhällsförening funderar på att göra en ny test för att möta medborgarna samt för att få 
fler att veta att samhällsföreningen existerar. Kanske de kan få nya medlemmar på det viset. Man ska 
testa att ha styrelsemötet under dagtid och på restaurang Kvarnen. Det har varit Trädgårdsdag och det 
var bra med utställare och besökande.  
 
I Åryds hembygdsgård har Riksteatern haft en föreställning ”Vilket djävla solsken” det var ca 90 
personer som kom och det var många som kom som inte bodde i Åryd med omnejd. De har haft uppe 
rastplatsen för diskussion i föreningen men det är inget intresse av att driva den vidare.  
 
I Ringamåla har man nu haft ett möte där man planerar att slå ihop föreningarna eftersom det sitter 
samma människor i de flesta föreningarna.  
 
§ 6.  Årets eldsjäl 
14.00 lördag 6 nov året hade vi fyra nominerade. Den som valdes till årets eldsjäl är höjt i dunkel…. 
Avslöjas inom kort…… 
 
§ 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 
Lördagen den 9 oktober har LRF ett arrangemang på MAXI i Asarum inom konceptet Redig Mat. 
Den 9 oktober är det Full Rulle i Svängsta på plattan – Olika aktiviteter från kl 10 – 12 
Halahult firar 50 års jubileum 4 dec.  
Det kommer att komma en skrivelse gällande frånvaron av kommunala satsningar i Halahult. 
 
§ 9. Övriga frågor 
Önskemålet om att få sin lekstuga renoverad har blivit försenat på grund av pandemin. Ny kontakt tas 
med skolan.  
 
13 okt – öppet möte i Halahult Marianne och Nina kommer.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 4 nov och då är vi Halahult 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Emelié Olsson, Åryds Bygdekommitté 

Ordförande              Justerare  
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