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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   1 sept 2022 
 
 
 
Plats: Näringslivskontoret, Hamngatan 5 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Marie Algotsson Ringamåla Hembygdsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

 

Frånvaro  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum 

Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 
Thomas Nilsson  LRF 

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Linda Eskilsson LRF 

 

Utses att justera:  Christer Fasth, Hallo Mörrum 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till höstens första 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 
Marco  hade inte något att rapportera från KSAU eftersom det ställdes in. Nu ligger mesta fokus på 
valet.  
 
Men han hade haft möte med Länsbygderådet i Sölvesborg.  I Sölvesborg har man inte något 
kommunbygderåd och inte heller någon Landsbygdsutvecklare vilket är ett problem. 
Kommunbygderådet har haft problem med att många i styrelsen hoppat av under Coronan och har 
svårt att rekrytera nya ledamöter. Länsbygderådet lovade att hjälpa till med att samla ihop till ett 
stormöte under November för att locka fler till att vara med. 
 
Hällaryds kommunhus är sålt till två yngre lokal killar som har företagande och fick nycklarna idag. Det 
planeras 16 lägenheter.  
 
Vi har haft Smakfesten på Östersjöfestivalen och det var mycket välbesökt. Ännu ett lyckat 
arrangemang med många matkreatörer och olika föreläsare och kreatörer.   
 
§ 5. Uppföljning Politikerhearing 
 
24 augusti var det en politikerhearing på Äppelboden tillsammans med LRF som anordnade kvällen. 
Ett 30-tal personer var på plats och vi fick en genomgång av äppelbodens verksamhet och den resa till 
vad de nu är. Alla partier var representerade utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Frågeställning 
handlade mycket om byggnationer på jordbruksmark samt om Strandskyddet.  
 
25 augusti hade vi en politikerhearing i Svängsta medborgarhus. Alla partier var representerade utom 
Vänsterpartiet. Moderator var Peter Kullring som skötte kvällen på et bra sätt. Det var ett 70 – tal 
besökande och det var även ett antal förstagångsväljare på plats. Svängsta samhällsförening skötte 
fikat och var till stor hjälp för att vi kunde genomföra detta.  
 
Reflektioner; Vi var i medborgarhuset i  Svängsta vilket gjorde att det blev för mycket fokus på 
Svängstafrågor. Till nästa gång så bör vi hitta någon annan plats att vara på. En synpunkt var att vi hade 
kunnat förvänta oss ett större engagemang från politikerna, det blev rätt tamt eftersom man var rätt 
överens i de flesta frågor. Det som många inte hade tänkt på var vikten över att man röstar på någon 
lokal representant till Regionen annars får östra delarna alldeles för stort mandat och västra Blekinge 
får svårt att göra sin röst hörd.  
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Hur som så kan man sammanfatta kvällen med att det var en lugn tillställning och många partier var 
överens. Det som det mesta handlade om var vikten av att nu var man färdig med investeringarna 
gällande bredband så nu låg de enskilda vägarna högt upp på dagordningen i de flesta partierna.  
 
Minnesanteckningar från kvällen kommer att skickas ut.  
 
§ 6. Ekonomi 
Ansökningar för administrationsbidrag har inkommit från Ringamåla hembygdsförening på 2 000 kr. 
De har även ansökt om projektbidrag på 8 150kr för Ringamåladagen.  
 
Åryds hembygdsförening har ansökt om 3000kr för en Halloweenfest för låg och mellanstadiebarn. 
 
Svängsta samhällsförening har ansökt om 6 000kr för genomförandet av Svängstadagen.  
 
Mötet beviljade ansökningarna. 
 
§ 7. På gång 
 
I Karlshamns kommun har vi sex stycken Välkommen till Karlshamn skyltar. De har tidigare varit 
finansierade genom att man sålt annonser. Det gör i sin tur att skyltarna blir snabbt inaktuella. En 
skrivelse har gått in där vi gör ett omtag med dem och istället för annonser kommer vi att higlighta alla 
orter och koppla dem till en QR kod där man kan få mer information om varje ort.  
 
N- Näringsliv kommer under hösten att fokusera på olika aktiviteter under en vecka. Tanken är att vi 
ska ha landsbygdsfokus på ett frukostmöte den 18 nov, var ska vi vara och vad ska vi fylla morgonen 
med? Frågan är öppen så kom med förslag på plats och innehåll. Föreläsare?   
 
Vi diskuterade olika förslag bla. om man skulle ta hit någon som ville prata om hur man gjorde för att 
inventera ödehusen. Sen började vi diskutera företagandet på landsbygden. Vi landade i att vi kommer 
att försöka ha frukostmötet på Svängstakvarnen och har inbjudna gäster som presenterar sina 
verksamheter så som Rawfood Shop, Hitex och avsluta med en rundvandring… Marianne kollar om det 
kan fungera….. 
 
Gårdsbutiksrundan är nu i helgen och kartor finns att finna hos gårdsbutikerna, infopoints, visit 
Karlshamn och Visit Blekinge Gårdsbutiksrundan Matlust & växtkraft 2021 | Visit Blekinge 

 

Vi hade tidigare förslag på att man skulle marknadsföra de olika orterna för att få fler att upptäcka 
landsbygden i kommunen. Vi hade pengar avsatt från LUKA för att göra något som hela kommunen 
kan dra nytta av. Ett förslag är att vi gemensamt gör en folder som kan heta ”Historiska sevärdheter i 
Karlshamns kommun”. Alla föreningar får i uppdrag att gå tillbaka till sina styrelser där ni väljer ut fem 
olika platser som är speciella och som man kan besöka.  Under sommaren tar ni fina bilder av platsen. 
Hur går det med det? Jag behöver få in material senast 30 sept för att vi ska kunna arbeta vidare med 
det.  
 
Brännpunkt landsbygd den 9 november. Börja redan nu att sprida det till de som ni tror kan vara 
intresserade. Max 25 personer från Karlshamns kommun.  
 
Svängstadagen 10 -11 sept Tema: trädgård och musik.  

https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan
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Hur ska vi fortsätta vårt arbete?  
 
Förslag är att alla föreningar gör lokala handlingsplaner. Planerna ska spegla invånarna på orten, deras 
ambitioner och idéer. Alla i bygden ska ha möjlighet att påverka innehållet i planen, och kunna 
engagera sig för att förverkliga den! En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att prioritera, organisera 
och förankra aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka 
på. Planerna kommer även att ligga som underlag i det kommande ÖP arbetet. Marianne kontaktar 
Studieförbundet och ber dem kontakta er för att göra det som studiecirklar. I denna länk ser ni hur en 
lokal utvecklingsplan är uppbyggd; Lokal_planering_slutrapport_2011.pdf (helasverige.se) 
 
Landsbygdsupproret – 18 nov  är en teater som kommer att vara i Svängsta medborgarhus. 
Landsbygdsupproret | 18 nov | Karlshamn | Riksteatern 

 
§ 8. Övriga frågor 
 
Makt – det har vi inte haft så mycket frågor men vi är inget beslutande organ så att det blir mer stunds.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 6 oktober och då är det den lilla gruppen 

som samlas. Platsen är i Mörrums Kronolaxfiskets konferenslokal. 

Belysningen på Piebodavägen lyser hela dagen – Marianne meddelar Ola. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Christer Fasth, Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  

 

 

 

https://www.helasverige.se/wp-content/uploads/2022/03/Lokal_planering_slutrapport_2011.pdf
https://www.riksteatern.se/forestallningar/landsbygdsupproret2/202211181900-102138L

