
 
 

Karlshamns Landsbygd och Skärgårdsråd Verksamhetsberättelse 2019 

Vilket härligt år vi haft! Det är fantastiskt vad mycket det händer på landsbygden i 
Karlshamn och det är tack vare er alla som det händer! Landsbygdsutveckling sker när 
landsbygdens värden och attraktivitet förstärks!  
 
I år har vi tagit ett litet nytt grepp med att göra mindre ändringar i vårt arbetssätt med 
gruppen. Vi har fortsatt med att vara ute och besöka de olika gruppernas samlingslokaler 
och det är mycket uppskattat. 
 
Vårt förändringsarbete påbörjades i februari med att vi samlades i Tararp-Nötabrånes 
hembygdsgård för att ta reda på hur vi skulle arbeta med landsbygdsfrågorna. Det blev en 
mycket bra kväll som leddes av Annicka Hammar från Näringslivsenheten. Det gjordes en 
sammanställning och under våren tog vi fram våra fokusområden som blev; 
Besöksnäringen, Infrastruktur, Boende och Försköning av orterna.  
 
Vi tog också fram ett syfte;  
 

 

 

 

 

 

Vi har efter detta skapat intressegrupper kring våra fokusområden som under 2019 satt upp 

mål och aktiviteter att arbeta med under 2020. Grupperna har sedan träffats utanför de 

ordinarie träffarna för att arbeta vidare med frågorna.  

Under året har träffats fyra gånger med den stora arbetsgruppen, samt fem gånger med 

den lilla gruppen och närvaron är fortfarande hög vilket visar att det är ett viktigt forum att 

vara en del av.  

Arbetet med ARK56 är nu avslutat i denna form. Arbetet med att utveckla skärgården 

kommer att fortsätta men då inte som projekt. Invigningen skedde på Eriksberg den 2 juni 

(den internationella Biosfärdagen) tillsammans med deras familjedag. Det blev mycket 

välbesökt och som dragplåster hade vi en föreläsning av Aron Andersson samt ett 

uppträdande med magikerna Brynolfsson och Ljung. Vi har under detta år märkt upp 

vandringsleder, lagt ut flytbryggor m.m för att underlätta för det rörliga friluftslivet. För att 

inviga ARK56:s Nav genomfördes en historisk vandring den 28 maj i Mörrum längs laxaleden 

med Christer Fasth som guide. I Elleholms kyrka berättade Blekinge museums Jimmy Juhlin 

om historien kring Elleholm samt utgrävningarna. Kvällen avslutades med att Elleholms 

byalag bjöd på kaffe och grillad korv. Ett 60 – tal personer var med under kvällen.  

 

Vårt arbete syftar till att främja och utveckla kommunens 
landsbygd och skärgård genom att ta tillvara på den 
kunskap och det lokala engagemanget som finns för 
bygdens utveckling. Syftet är också att skapa hållbara och 
goda förutsättningar året runt för boende, företagande och 
arbete i kommunens landsbygdsområden. 



 
 

 

 

Den 31 maj genomfördes ett tårtkalas på Tärnö dit de som bodde eller besökte ön kunde 

vara med på. Ett 40-tal personer var med. Stugföreningen berättade om Tärnö och vi 

informerade om Blekinge Arkipelag och ARK56. Till min hjälp hade jag Sara Widesjö från 

fritdsenheten.  

 

Fortsatt arbete med bredbandsfrågan. Kommunen har tagit beslut på att ersätta fem 

bygdehus/samlingslokaler med max 20 000 kr var för indragning av bredband. Detta för att 

göra lokalerna attraktiva för uthyrning.  

Arbetet med att utveckla Ringamåla skola som ett allaktivitetshus fortsätter. Nytt golv är 

inlagt i stora salen och i lilla salen är golvet bonat.  

12 maj genomfördes tre olika företagsbesök tillsammans med Landsbygdsutvecklarna i 

Blekinge. De företag som besöktes var BM design och Sven Melander i deras hem i Svängsta. 

Därefter åkte vi till Tulseboda där vi fick en rundvandring i parken av Daniel Ottosson, 

Olofströms kommun som berättade om deras Leaderprojekt KOM. Vi åkte därefter vidare 

till Harasjömåla för att lära oss mer om naturturism och fick en genomgång av Peter 

Johansson om Harasjömålas verksamhet. Filip Wägbo berättade om sitt projekt Sveriges 

sydligaste Vildmark. Vi var 43 personer med på denna resa.  

23 mars var det fiskepremiär och tanken på det är att lyfta fram de lokala aktörerna. Det 

blev en bra premiär och i år var vädret mycket bättre. Nästa år 2020 är det 80 års jubileum.  

 

 



 
 

Smakfesten på Östersjöfestivalen i år med många besökare och lokala deltagare. En riktig 

succé! 

I Den 14 – 15 september var det dags för den andra gårdsbutiksrundan i Blekinge ”Matlust 

och växtkraft”. Här får våra lokala företagare en möjlighet att visa upp sina verksamheter 

på hemmaplan. I år gick vi ifrån att plantskolorna skulle vara med då vi fokuserade på 

livsmedelsstrategin. Ny gårdsbutik för Karlshamns del var Mormors Bakeri som deltagare. 

Det var många besökare, vissa butiker ökade med ca 400 %! Man upplevde att det var 

många nya besökare både lokala men även besökare från Skåne och Småland.  Vi fick 

mycket uppmärksamhet via pressen och företagarna. Landsbygdsutvecklarna i Blekinge har 

vid ett möte i sept 2019 att vi kör nästa år också! Så boka in andra helgen i september 2020!  

 

 

Projekt 

Projekt som delfinansieras av Karlshamns Kommun gällande Landsbygdsutveckling 

Utvecklingen av Matviks hamn 

- Projektet är en förstudie som handlar om att man 

tittar på hur Matviks hamn skulle gå att utveckla. 

Ägare till projektet är föreningen Matviks 

bryggförening. Projektledare är Lotta Söderholm. 

Kostnaden ligger på 342 603 kronor och Karlshamns 

Kommun är medfinansiär genom Sydost Leader med 

49 335 kronor.  
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Skolmuseum Lantbruk Ringamåla 

- Projekt Skolmuseum Lantbruk Ringamåla. Det 

projektet går ut på att tillgängliggöra Nissagården i 

Ringamåla för allmänheten så att man kan uppleva hur 

man levde och försörjde sig förr i tiden. Projektledare 

är Tore Bergström. Projektets hela kostnad är 605 000 

kronor. Ringamåla hembygdsförening går själva in med 

100 000 kronor. Karlshamns kommun är medfinansiär 

genom Sydost Leader med 505 000 kronor.  

ARK56 

- ARK56 är ett nätverk av leder i Biosfärområde Blekinge 

Arkipelag, utsett av UNESCO för sina unika natur- och 

kulturvärden. Lederna guidar till på cykel, till fots, i kajak 

eller med båt och möts vid 13 nav där du hittar service 

och kan byta färdsätt. 

- Karlshamns kommun medfinansierar med 750 000 

kronor 2016 – 2019 

- www.ARK56.se 

Stärkt regional samverkan 

- Syftet med projektet är att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra 

strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgång 

till service på landsbygden i Blekinge. Detta som ett led i att utveckla hela Blekinge till 

en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka. 

- Karlshamns kommun medfinansierar med 30 000 kronor 

Ren kust 

- Projektet syfte är att fortsätta förbättra miljön längs Karlshamns unika kust och i 

skärgården där det under lång tid flutit iland stora mängder skräp. Plaster och skräp i 

havet är ett globalt problem vilket skadar både människor och djur. När områdena 

rensats från skräp, förbättras livsmiljöerna för många av de växt- och djurarter som finns 

längs kustremsorna samt ökar attraktionskraften för det rörliga friluftslivet till några av 

de finaste naturområden som kommunen har. 

- Karlshamns kommun medfinansierar med 43 000 kronor 

 

 

 

 

http://www.ark56.se/


 
Årets egen studieresa gick i år till Sölvesborgs kommun. Vi började kvällen med att besöka 

Gummagårdens gårdsbutik. Där berättade de om sin verksamhet och deras framtida satsningar 

med utbyggnaden av gurkodlingen. Därefter gick färden till Inseglet som är ett samarbetsprojekt i 

Nogersund. Vi fick lyssna på hur deras resa har varit men framförallt hur de lyckats med att 

engagera de ideella krafterna. Det kändes verkligen att de lyckats med att få ihop hela bygden mot 

gemensamma mål! Vi avslutade kvällen på Sölvekulle handelsträdgård. Rolf Nilsson berättade om 

deras resa och deras odlingar.  Vi var ett 30 tal personer som var nöjda och mätta efter höstens 

gemensamma resa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Årets stipendie till en av Karlshamns kommuns eldsjälar föll i år på Roy Johansson, Mörrum. 

Varje grupp inom Karlshamns landsbygd och skärgårdsråd fick nominera tre personer till 

stipendiet och efter en omröstning stod det klart att det var Roy som tilldelades 10 000 

kronor och ett diplom.  

Motiveringen löd ”För sitt långa o aktiva engagemang för landsbygden och för Forneboda 

bygdeförening! Roy var en av de som startade upp vårt råds föregångare, LUKA. Han har genom 

tiderna bidragit med ett aktivt föreningsliv i Mörrum med omnejd. Hans åtagande har alltid 

funnits där både under sin tid i styrelsen och nu även utanför. Han ställer upp i vårt o torrt med 

postutdelning, städdagar, årsmöten och är alltid där vid olika arrangemang när han behövs. Roy 

har också på olika sätt bidragit med att historian om vår bygd, och människorna som levt här, 

lever vidare. Detta genom bl a fotovisningar, berättarturer på hölass mm. Roy har genom sitt 

brinnande intresse för landsbygden fått nyinflyttade och yngre att engagera i sin bygd!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi. Under 2019 hade vi genom Kommunstyrelsen konto för landsbygdspengar en 

budget på 1 500 000 kronor. Av dessa pengar ska olika medfinansieringar till diverse 

organisationer betalas ut. Våra samhällsföreningar har kunnat söka projektstöd och vi har 

betalat 43700 kronor till olika projekt på de olika orterna. Landsbygdspengarna har även 

varit med som medfinansiering av olika projekt till exempel medfinansiering av Blekinge 

Arkipelag, Medfinansiering projekt Stärkt regional samverkan, Stipendium, 

Bredbandsanslutningar, Gårdsbutiksrundan, renoveringen av Hönöbygget och ARK56 m.m 

Förutom allt som är medtaget ovan så har diskussionerna varit många och ibland långa med 

olika frågor. Här är ett axplock om vad vi tagit upp; 

• Bredbandsutbyggnaden 
• Enskilda vägar 
• Stöd till samlingslokaler 
• Frukostmöten 
• Fiskepremiären 
• Ren Kust 

 



 
• Befolkning 
• Länsbygderådet 
• Hällaryd 
• Nedsläckning av telestationer 
• Nedsläckning av belysning på landsbygden 
• Våtmarken i Åryd 
• Lifvs 
• Metaplan 
• Föreningsstöd 

 

Vi har representanter i olika grupper: 

• I Dialogmöte vägar sitter Lisbeth Klyft, Halahult 

• I Länsbygderådet representerar Hans Nilsson (valberedningen), Guövik, Eva 

Stanlysson – Svängsta samhällsförening, Karoline Mattsson – Tararp-Nötabråne 

hembygdsförening. 

• I Blekinge Arkipelag sitter Marco Gustavsson i styrelsen och Marianne Peary i en 

arbetsgrupp. 

• I Sydost Leader sitter Marianne Peary och Marco Gustavsson som representant i 

den kommunala referensgruppen.  

• För frågor som rör Skärgården är Linda Eskilsson, LRF, representant. 

• I Stärkt regional samverkan sitter Marianne Peary. 

Detta var bara ett urval av aktiviteter som genomförts under året.  

Tack så mycket till er alla! Era bidrag är helt avgörande för att lyfta Karlshamns 

landsbygd! Det går inte att nog att understryka det fantastiska och viktiga arbete 

som görs på landsbygden i kommunen av era ideella krafter! Sen har alla bygder 

bidragit med olika event som visar att landsbygden LEVER! 

Glöm inte att följa Blekinge Läns Landsbygdsutvecklare på FB under 

”Landsbygdsutvecklarna i Blekinge”. Detta för att ni ska kunna följa med i vårt 

länsövergripande arbete. Väl mött för ett nytt och spännande år! 

 

Marianne Peary (fd Westerberg) 


