
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00 

 

 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   2 december 2021 
 
 
 
Plats Smörjgropen, Svängsta 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Thomas Nilsson  LRF 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

 

Frånvaro  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens Hembygdsförening 
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

 
 

Utses att justera:  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till årets sista möte och förklarade Karlshamns landsbygds - och 

skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson  
            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Christer Fasth, Hallo Mörrum 
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 

• LRF anordnade företagsbesök med KSAU inom de gröna näringarna. Man besökte tre gårdar; 
Ebbarps Gård, Rosagården samt Gungvala gård.  Det var en hel eftermiddag där politiker och 
näringsliv tillsammans samtalade om landsbygden och de gröna näringarna.  

• Hallo Mörrum: har fått in 2 222 namnunderskrifter för att inte lägga ner tågstationen i 
Mörrum. De hade bjudit in Lennart Förberg och Elin Pettersson från Region Blekinge för att 
överlämna dem. Mörrumspolitikerna var inbjudna. Mötet var bra och man fick fram sina 
åsikter över hur viktigt det är att tågen fortsätter att stanna i Mörrum. 

• Förskolan i Ringamåla, nu är det många barn där. Det behövs fler pedagoger i Ringamåla. 
Marco arbetar mer med frågan. 

• Badplatsen Ällhölen. Gamla ägaren fick 1500 kr /år för arrendet. Från början var badplatsen 
iordningställd av ideella krafter. Till detta arrende tillhörde också en liten äng som skulle slås 
två gånger per år. Numer så används inte ängen mer. Det har efter det blivit ett ägarbyte och 
man behöver omförhandla avtalet. Här har man inte lyckats komma överens ännu men om det 
inte går att skriva ett nytt avtal så kommer kommunen att anordna en annan badplats istället.  

• 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. 

• Tomatodlingen är godkänd att de kan få bygga och det ska upp i Kommunfullmäktige för 
beslut. Synd att det är jordbruksmark men Marco har förslagit att den jord som man tar bort 
kan användas på andra marker som inte är lika produktiva. 

• Åryds ansökan om nytt energisystem avslaget i KS.  

• Stipendieutdelningen gick över förväntan. Dagmar blev totalt överraskad. Inför nästa år vill vi 
ha in nomineringar innan mars utgång. Denna fråga måste upp på dagordningen i era styrelser 
för nominering.  

• Smarta bygder. Nu är det projektet klart. Det handlade om den kommersiella servicen och hur 
man kan utveckla den. Inom projektet har vi träffat en samhällsförening i varje kommun. I 
Karlshamns kommun var det Hällaryd. Vi gjorde en workshoptillsammans och tanken var att 
ta fram en metod över hur man kan fokusera på olika behov och hitta smarta lösningar.  

• Serviceplanen för Karlshamns kommun. Det är en kartläggning över tillgången av den 
kommersiella servicen i kommunen. Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till 
kommersiell service i Karlshamns kommun, för att kunna planera och bedöma prioriteringar, 
samt aktivitetsinsatser på kommunal och lokal nivå. 
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• Gamla kommunhuset i Hällaryd, det finns inga pengar till att bygga om det just nu utan tidigast 
2023. Men nu har det öppnats att man kan sälja fastigheten och man hoppas på att det finns 
intressenter som vill köpa det och bygga om det till lägenheter.  

• Halahult behöver hjälp med lekplatsen. De kommer att skicka in en ansökan till rådet. Lisbeth 
lyfte frågan om man inte blir sedd och att man inte får vara med i dialogen i kommunen.  

• LRF har haft ett möte med ansvariga inom kommunen gällande vägarna. Bra information och 
få dialog en gång om året. LRF tittar över medlemssidan för att se om man kan hitta deltagare 
från hela kommunen.  

• Tarap-Nötabråne ställde in Lucia.  

• Länsbygderådet vill titta över stadgarna så att vi kan ha representanter från Karlshamn. De 
håller på att uppdatera sitt medlemsregister och bildbank. 

• Svängsta samhällsförening vill ha utegym. Hjärtstartaren behöver komma utanför banklokalen 
och Nicklas Ek som jobbar på banken har lovat att titta över det. De har haft ett LAN som var 
lyckat. Frågan om skolmuseet är nu uppe på kulturnämnden. De vill ha en föreläsning av 
Nicklas Kämpagård de kommer att söka bidrag från rådet.   

• Halahult, Julmarknaden var lyckad och nu har vi 50 års jubileum. Lekplatsen behöver 
restaureras. Thomas återkommer till Halahult om kostnad för att grävningar. Vilken roll har 
Karlshamns landsbygdsråd och skärgårdsrådet?  

• Forneboda har fått in bredbandet.  

• Mörrum har haft möten med Emina och Nina som har varit bra dialog. Julmarknaden kommer 
att genomföras den 5 dec. De har varit i kontakt med Region Blekinge och fått klartecken att 
kunna genomföra det. 

• Ringamåla ingenting  

• Åryd julmarknad i Törneryd. Mycket välbesökt. Numer så är marknaden under två dagar. Fick 
frågan från Magnus Nilsson om föreläsningar om Tjernobyl. Föreläsningen har varit mycket 
uppskattad. Han är öppen för förslag för att även föreläsa på andra ställen. Christer tipsade 
om en annan bra föreläsare Ewa-Gun Westford pensionerad polis och hon har mycket bra 
föreläsningar. 

§ 5. Ekonomi 
 
Hallå Mörrum har inkommit med en ansökan för julmarknaden De har ansökt om 3 700 kr för 
julmarknaden och 2000 kr för administrativa kostnader.  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningarna. 
 
§ 6. På Gång 
 
Näringslivskontoret är ute och besöker de olika orterna i kommunen. De har varit i Hällaryd och 
Asarum. Nästa anhalt blir Mörrum den 8 dec och Svängsta den 9 dec. De står där mellan kl 10 – 14.  
 
LRF kommer att ha en skogsdag 10 dec. 
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§ 7. Övriga frågor 
 
Anton kom med ett förslag att vi inom gruppen ska ha olika teman varje år så att vi arbetar med samma 
fråga under året. Vi ställde oss positiva till förslaget och ska titta närmare på det hur vi gör. De olika 
temana kan vara boendefrågan, besöksnäringen, infrastruktur m.m 
 
I Forneboda har man funderingar över hur man kan få fler personer att engagera sig. De kommer att 
försöka med att anordna studiecirklar vilket var ett förslag från Roy Johansson. 
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 3 februari och denna gång blir det digitalt. 

Marco och Marianne önskar därmed alla en Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Christer Fasth, Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  


