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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   4 november 2021 
 
 
 
Plats Halahults hembygdsgård 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens Hembygdsförening 
Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté 

 

Frånvaro  

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Thomas Nilsson  LRF 

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

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening  
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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 Jenny Ödman, Forneboda bygdeförening 
som justerare samt Karoline Mattsson, Tararp-Nötabråne att föra dagens protokoll.  
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
KS: länsstyrelsen tog inte hänsyn till någon skrivelse utifrån strandskyddet. Karlshamns kommun har 
valt att överklaga länsstyrelsens beslut. Gruppen tycker att vi ska försöka överklaga och om det inte 
går, så lägger vi in som en bilaga till kommunens yttrande.  
Dynacon fick anbudet om att bygga den nya förskolan i Svängsta. Troligen blir det en tillbyggnad vid 
den gamla förskolan. 
Taxan hos miljöförbundet upplevs som hög, ett förslag är att de borde redovisa allt sitt arbete för dem 
som de tillsynar och inte bara tiden som de är på tillsynsbesök.  
KS har tagit beslut om hjälp till fiberanslutning för IOGT lokalen i Mörrum.  
 
Hallo Mörrum: har fått in 2 222 namnunderskrifter för att inte lägga ner tågstationen i Mörrum. De har 
bjudit in Lennart Förberg från Region Blekinge för att överlämna dem.  
 
Åryd: har haft en välbesökt loppmarknad. Halahult: ska ha julmarknad nu till helgen. Halahult har 
lämnat in en skrivelse till kommunen om att landsbygdsfrågorna bör prioriteras högre. Kommunens 
svar blev att frågorna som gäller landsbygden överlämnades till Marianne och Marco.  
 
Svängsta samhällsförening: Senaste styrelsemötet diskuterade de hur de ska göra med skolmuseet. 
Hur ska man kunna ha öppet hela sommaren. De ska försöka få till en sommarjobbare där, som kan 
vara där på sommaren för att hålla öppet. De ska försöka få till en lösning med kommunen då det ändå 
är kommunens museum. De funderar på att söka ett bidrag från landsbygdsrådet för att göra en film. 
De undrar också om det finns någonstans man kan hänga en hjärtstartare för att göra den mer 
tillgänglig för fler personer i Svängsta. De som finns där nu är bara tillgängliga när antingen banken 
eller konsum är öppen.  
Finns det en möjlighet att få hjälp med underhåll/skötsel från kommunen om samhällsföreningen 
ordnar ett utegym.  
 
Forneboda: har haft sitt första fysiska möte, de försöker få in lite nya människor i sin styrelse.  
 
Ringamåla: Ringamåla förskola är full, finns bara plats för ett barn till. Vad gör man om det blir två barn 
till som vill söka plats där? Marco berättar att förskolan ska vara byggd för att vara två avdelningar. 
Marco tar tag i den frågan. 
Anton berättar att Linnéa har sagt att hon ska säga upp arrendet om badplatsen i Ällhölen. Marco 
kollar upp det.  
 
Tararp/Nötabråne: inget.  
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Hällaryd: inget.  
LRF: var på Maxi med ”redig mat” evenemanget var välbesökt. Orsaken att LRF var på Ica Maxi var att 
LRF har avtal med dem. De ska fundera över om man kan göra avtal med mindre butiker, så att man 
kan synas lite mer på landsbygden också. LRF har haft kommungruppsmöte hos Per Brunberg. Ett 
mycket bra möte, där polisen var med och informerade. Marco informerar om kommunhuset i 
Hällaryd. KABO har ingen budget kvar för att renovera det, men de undersöker alternativ för att kunna 
genomföra renoveringen.  
 
§ 5. Ekonomi 
Halasjö har två ansökningar inne hos landsbygdsrådet. Den ena är angående julmarknaden. De har ett 
underskott på 5 500 kr och har ansökt i landsbygdsrådet om 4 500 kr. Det beviljas. Inget annat på 
ekonomi. Åryd har lämnat in en hemställan till KS, Emelie undrar över om den har kommit in.  
 
§ 6. På Gång 
Hällaryd har årsmöte den 24 november, Per-Ola Mattsson och KABO är inbjudna.  
 
LRF har möte om enskilda vägar den 11 november. De har även bjudit in till politikerträff den 23 
november ”För ett hållbart grönt Näringsliv i Karlshamns kommun”. Inbjudna till LRF är Marco, 
Marianne och de som sitter i KSAU. Det kommer att genomföras en rundresa m.m.  
 
Tararp/Nötabråne: anordnar äntligen SyLan och Lucia/julfest igen.  
 
Ringamåla: det börjar närma sig RIK:s första styrelsemöte på 14 år.  
 
Forneboda: Årsmöte 9 nov  
 
Svängsta: I Svängsta ska det genomföras ett Lan i samarbete med samhällsföreningen.  
I Svängsta har de haft problem med en man som matar fåglar med gammalt bröd, på grund av alla 
fåglar som han matar har vattnet blivit otjänligt att bada. Coop i Svängsta har fått Instabox och ska få 
laddstolpar.  
Eva funderar på Svängstabadet om det kan göras som ett projekt utifrån Sydostleader. Kan 
länsbygderådet hjälpa till med detta. Länsbygderådet kan inte hjälpa till med det, men troligtvis kan 
Sydostleader eller Coompanion hjälpa till med en projektansökan.  
 
Halahult: Det ska genomföras ett 50-årsjubileum i Halahult den 4 december, så det är mycket planering 
runt det just nu.  
 
Åryd: Törneryds bygdegård har julmarknad den 21 november. Gång- och cykelvägen blir eventuellt 
dyrare än beräknat. Om den ökade kostnaden beror på beläggning som t.ex. asfalt anser Åryd att det 
är bättre att den blir av med t.ex. grus än inte alls. 
 
§ 7. Övriga frågor 
Det finns en fråga om inventarierna som fanns på Årydsskola om de finns kvar i kommunen. Om de 
finns kvar skulle det vara roligt om de kan få tillbaka sakerna. Marco undersöker saken. Anton undrar 
över vattenskyddsområdet, vad som gäller inom Mieåns vattenskyddsområde, Karoline hjälper till med 
det. En fråga kom upp om vi skulle kunna antingen ha ett teams möte eller ses i stan nu under 
vinterhalvåret, då vägarna kan vara lie luriga. Sigurd undrar över om Marco hört något om lekstugorna, 
Marco lovar att återkomma.  
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Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och att vi fick komma till Halahult. Nästa gång vi träffas är den 2 

december, och vi undrar om vi kanske kan vara i stan på näringslivskontoret hos Marianne? 

 

 

Anteckningarna är uppförda av: 

Karoline Mattsson         

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Jenny Ödman, Forneboda Bygdeförening 

Ordförande              Justerare  


