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Besök Röstånga Utvecklingsbolag
Den 18 maj arrangerade Blekinges landsbygdsutvecklare en resa till Rörstånga för att besöka
Röstånga Utvecklingsbolag AB. Inbjudna var
Blekinges landsbygds eldsjälar. 40 personer fick
lyssna på entusiasten ordförande Nils Phillips som
berättade hur det hela började. Den ideella
föreningen Röstånga Tillsammans, som var verksam
i bygden sedan 2009, tog i maj 2011 ytterligare ett
steg för att satsa på ett växande och välmående
Röstånga. Föreningen bildade ett aktiebolag:
Röstånga Utvecklings AB (RUAB). Företagets mål är
likt det för Röstånga Tillsammans nämligen att
utveckla Röstångabygden, fast på en kommersiell
plattform. Bolaget är registrerat med
begränsningen SVB, vilket betyder särskild
vinstutdelningsbegränsning.
Idag har bolaget 400 delägare. Utvecklingsbolaget
förvaltar idag sju fastigheter i byn där det bland
annat drivs restaurang och konsthall.
Läs mer...

Hästnäringen fottsätter att växa i länet
Hästnäringen fortsätter att växa i länet. Blekinge är ett
hästtätt län och hästintresset är stort hos många av
Blekinges invånare. Tidigare projekt som genomförts har
visat att det finns ett stort antal hästföretagare med
många olika företagsidéer i länet. Dessa upplever att det
finns många möjligheter att driva företag inom
hästbranschen, men samtidigt finns det ett antal
utmaningar att övervinna. Blekinges landsbygdsutvecklare
håller tillsammans med LRF på att skriva en
projektansökan som ska lyfta hästnäringen i regionen.
Syftet är att utveckla hästföretagen men också att koppla
samman hästnäringen med besöksnäringen. Ett sätt kan
vara att koppla ihop ett företag inom boende/matbranschen med ett annat företag som har någon form av
hästaktivitet, tex träning, turridning etc som företagsidé.
Inom projektet kommer vi även att försöka utveckla olika
ridleder, både för vardagsridningen och för
turistverksamhet, tex långritter för besökande. Vi kommer
även att arbeta med temadagar,
kompetensutvecklingsåtgärder och nätverksbyggande
inom projektet. Ansökan lämnas in inom kort och vi hoppas
få den beviljad framåt hösten.

Nedläggning av telestationer i
Karlskrona och Ronneby kommuner

Karlskronas näringslivsavdelning besöker
företag på landsbygden

Den 30 september 2017 kommer ett antal
telestationer att stängas i Karlskrona kommun.
Motsvarande nedläggning sker den 3 april 2018 i
Ronneby kommun. Det betyder att det inte längre
är möjligt att ha fast telefon eller bredband via
ADSL i dessa områden. De kunder som berörs har
fått eller kommer att få erbjudande om alternativa
lösningar. Detta är ett led i det som kallas
”framtidens nät”. Förändringen görs på grund av att
den befintliga tekniken i telestationerna börjar bli
gammal och omodern nu när mobil teknik och
bredband via fiber växer fram.

Karlskrona näringslivsavdelning har under april
månad genomfört tre företagsträffar för företag på
landsbygden. Temat för kvällarna har varit frågor
om mark, lokaler och energi.

På Ronneby respektive Karlskrona kommuns
hemsidor hittar du mer information.

Vi ser gärna mer företagsetableringar på
landsbygden och vill vara behjälpliga med att
förmedla kontakter mellan de som har mark och
lokaler och de som är intresserade av att hyra eller
köpa.
Det finns ett bra redskap där man som företagare
kan annonsera gratis om man har lediga lokaler att
upplåta.

Ren kust
Karlshamns kommun har blivit beviljade Lokala
naturvårdssatsningen (LONA) pengar från

Naturvårdsverket för att rensa strandremsor från
ilandflutet marint skräp. Projektets syfte är att
förbättra miljön längs Karlshamns unika skärgård
och kust där det under lång tid flutit iland stora
mängder skräp. Förhoppningen är att områdena
som rensats, efter projektets gång, ska vara fria
från skräp och på så sätt öka attraktionskraften till
några av de fia naturområden som kommunen har.
Dessutom förhindras riskerna att olika djur och
fåglar men även små bar skadas illa av skräpet. De
områden som rensas är Väggaviken
(Strandpromenaden), Stärnö/Boön och Tärnö.

Läs mer...

Landsbygdsmässa i Eringsboda
Nästan 4000 personer besökte Blomstrande
bygdens Företagsmässan i Eringsboda. Precis som
förra året som var det första sken solen i kapp med
besökarna. Carina Centrén från Svenskt näringsliv
invigde mässan och talade om landsbygdens
företagsamhet och menade att mässan var ett
utmärkt exempel på detta. Landsbygdens
småföretag är många och skiftande. Besökarna
roade sig kungligt, skratten var många och intresset
för landsbygdens produkter var stort. Ronneby
kommun var på plats och marknadsförde
landsbygdens livskvalité. Att bo på landsbygden är
att bo med naturen som granne.

Tusenårsresan, från guldgubbar via
kulturlandskap till modern kurort
Den 17 juni planerar Ronneby Kommun att släppa
sin upplevelsekarta, Tusenårsresan som är en
upptäcktsresa från guldgubbar via kulturlandskap till
modern kurort. Kartan lyfter ett område med flera
besöksmål av riksintresse. Detta är en trakt där
historien lever och blomstrar. Jorden har brukats i
årtusenden, överallt finns spår av gamla
bosättningar och rester efter genuina
hantverkstraditioner. På cykeln eller kanske till fots
ger kartan besökaren möjlighet att uppleva ett
ljuvligt vackert landskap kryddat med
sägenomspunna platser, historiska minnen och
spännande berättelser.
Läs mer...

Kommunbygderådet Sölvesborg besökte
Malmös saluhall
Den 16 maj besökte Sölvesborgs kommun-bygderåd
bland annat saluhallen i Malmö. Vi fick en
introduktion av Martin Karyd som tillsammans med
sin syster Nina skapat en saluhall i Malmö. Martin
berättar att när det gamla Godsmagasinet på
Gibraltargatan dök upp på marknaden, tog de
chansen och köpte fastigheten. 2014 blev
planförslaget klart och byggnationen sattes igång.
Tillsammans med Gert Wingårdh och dennes
arkitektbyrå utformades saluhallen.
Kommunbygderådet har beviljats stöd från Sydost
Leader att under fyra månader undersöka
förutsättningarna för att etablera en saluhall i
Nogersund. Resan gav inspiration och många frågor
att fundera på innan en saluhall kan stå färdig i
Nogersund.

Landsbygdsministern besökte Olofström
Den 21 mars 2017 besökte landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht Olofströms kommun.
På Eknegård fick landsbygdsministern tillfälle att tala
om den svenska landsbygden med ägaren Ulf
Persson. Dessutom gjordes en rundvandring i
företaget. Bland annat fick han se 35 000 hönor
och äggproduktionen. På eftermiddagen besökte
Sven-Erik Bucht Brokamåla gård.
Många intressanta diskussioner gällande
besöksnäringen och dess betydelse för framtida
landsbygdsutveckling. Lunch i deras mysiga
jaktstuga levererad med mat levererad av
Jämshögs Gästgiveri. En härlig och givande dag!
Foto: Brokamåla gård

Spännande boksläpp
Ronnebyförfattaren Kim Kimselius har i samarbete
med landsbygdsutvecklaren och Blekinge museum
skrivit en äventyrsbok i historisk miljö om Västra
Vång. Berättelsen tar dig med på en resa genom
Blekinge och levandegör de historiska platserna,
samt byn Vång under järnåldern. I samband med
att boken släpps den 17 Juni kommer författaren
att vara på plats och berätta om arbetet med boken
och sitt författarskap.
Den 17 juni invigs också den stora utställningen om
Vång på Kulturcentrum i Ronneby.

Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge län
Länsstyrelsen har nu genomfört tre workshop en i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg inför arbetet med att
ta fram en regional mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge. Landsbygdsutvecklaren har medverkat i
diskussionerna. Ambition var att mat- och livsmedelsstrategin skulle vara djup, bred och väl förankrad i länet.
Syftet är att ta reda på Blekinges förutsättning att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel
producerade på ett hållbart sätt samt utreda hur vi även kan använda vår lokala mat som en reseanledning.
Länsstyrelsen skall även titta på förädling, lönsamhet och om det finns möjlighet att utöka näringen så fler
arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i länet.
Vad blir nästa steg? Länsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp som ska jobbar vidare med materialet som kommit
fram vid de olika workshoparna.
Läs mer...

Kompetensraketen
Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om vårt projekt, Kompetensraketen.
Tyvärr måste vi meddela att detta projekt inte kommer att bli av då vi misslyckats med att hitta genomförare av
projektet.

Tre nya statliga stöd för att stimulera
byggandet
Nu kan du som fastighetsägare och byggherre söka
stöd för nya hyresbostäder och studentbostäder.
Under 2016–2019 finns 11,3 miljarder att fördela till
olika projekt. Stöd till renovering och
energieffektivisering i vissa bostadsområden, där
Regeringen avsatt 778 miljoner kronor under 2017.
Stöd till bostäder för äldre personer finns det 150
miljoner kronor att fördela till olika projekt och
belopp et kommer successivt att öka till 400 miljoner
kronor 2018.
Läs mer...

Våra inplanerade möten
7 juni, Karlskrona
21 september, Olofström

