Slutrapport
Projekt: Sälleryd växer
Karlskrona kommun
Näringslivsenheten
2011-11-20

Sammanfattning – projekt Sälleryd växer
Projektet Sälleryd växer har varit ett mycket lyckat projekt med ett fantastiskt
engagemang från företag och boende i hela bygden.Över 3500 ideella timmar har
lagts ner. Mycket publicitet har skapats kring projektet och 2009 utmärktes
Sälleryd-Skrävle intresseförening med Be-bo Landsbygdspriset av Centern i
Karlskrona. Året efter blev ”projektet Sälleryd växer” utnämnt till bästa
Leaderprojekt i Blekinge.
Tidigare var Sälleryd känd för att det fanns en tapetaffär där med stort sortiment.
Nu har Sälleryd blivit känd för att det är en trevlig plats att bo och leva på med en
liten skola och mycket aktiviteter för barn och ungdomar.

Under projektets gång som hållit på i ca tre år har två vandringsleder gjorts i
ordning, Sällerydsleden och Flakulla leden, 13,6 resp. 6,3 km Dessa leder kopplar
nu samman Blekingeleden med Torsåsleden. Tre nya företag har startats. Tolv st
hus har sålts under projekttiden och flera barnfamiljer har flyttat in. Trevligt är
också att de unga som flyttar hemifrån inte flyttar till stan utan hellre hyr eller
köper ett hus i området. Fem unga pojkar mellan 19-20 år har den senaste tiden
köpt eller hyr hus i området. Fler köpare har hittats som skulle vilja överta affären
men tyvärr har ingen kommit överens med ägaren så affären är fortfarande osåld
med minimal verksamhet. Dess då mer verksamhet är det i Smålands-traktors
filial i Skrävle med försäljning av foder och annat som landbrukarna behöver.
Emilie Nilsson som förestår butiken har byggt en 4-hjulsbana som invidges 2011.
På gården i ”Svens lada” arrangeras skördefester, musikfester och två år i rad har
bydgens barn och vuxna ur musikgruppen framfört musikaler med mellan 3-6
föreställningar.
Landsbygdens dag har arrangerats under tre år där företagen i bygden fått visa
upp sig, lediga hus har visats tillsammans med mäklare, skolan har haft öppet
hus och mycket aktiviteter har gjort för barnfamiljer som minizoo,
musikunderhållning och hölassåkning.
Informationstavlor där företag och sevärdheter finns utmärkta har tagits fram,
liksom välkomst- och byaskyltar. Vid skolan har en motorikbana byggts och
ritningar har tagits fram för utbyggnad av gymnastiksalen. Nu har föreningen tagit
över församlingshemmet från kyrkan där även gymnastiksalen ingår. Detta gör
det nu lättare att anpassa lokalerna för barnens behov. 29 markägare har inlett ett
samarbete med Arise Windpower AB för att om möjligt bygga upp till14 st
vindkraftsverk i området.
I växthusen i Sälleryd arrangerades varje år julmarknad där bygdens företag får
möjlighet att sälja sina varor och dra folk till området. Nu när projektet är slut drivs
detta av företagen själva.
Allt har varit mycket positivt i området tills i oktober 2011 då barn- och
ungdomsförvaltningen beslutade att lägga ner förskolan i Sälleryd. Detta
resulterade i mycket protester och föräldrarna har nu beslutat att bilda en
bygdeförening som tar över förskola, fritidhem och kök. Vi hoppas verkligen att de
lyckas och önskar alla eldsjälar i Sälleryd-Skrävle ett stort lycka till.

1. Motivering och bakgrund
Sälleryd och Skrävle är två byar som ligger intill varandra i nordöstra delen av Karlskrona
kommun som gränsar till Torsås kommun. I området finns en mycket aktiv
intresseförening Sälleryd-Skrävle intresseförening, som arbetar för bygdens utveckling.
Vid årsskiftet 2007/2008 startade intresseföreningen arbetet med att göra en lokal
utvecklingsplan för området. Sälleryd har länge varit en omtalad by p.g.a. att här finns en
lanthandel och tapetaffär som varit vida känd för sitt, unika, billiga och breda sortiment.
Lanthandeln finns kvar ännu idag men byborna var oroliga för vad som skall hända med
bygden om butiken försvinner. I övrigt kännetecknas näringslivet i bygden av skogs- och
jordbruksföretagare.
För att det skall vara möjligt för området att få ha kvar skolan och affären som är
livsnerven i bygden är alla i bygden överens om att byn måste växa med fler invånare.
Alla måste kraftsamla och samarbeta för att detta skall vara möjligt, boende, föreningar,
näringsliv och den offentliga sektorn. Skolan måste göras extra attraktiv för att uppväga
dess litenhet och att den ligger långt ute på landet. Vidare måste det erbjudas aktiviteter
utanför skolan för både små och stora barn och även för de vuxna. I området finns en
s.k. B- skola med elever från förskola till årskurs 5.
Företagarna är en mycket viktig faktor för samhället och sysselsättningen. Företagen
måste växa och nya företag behöver skapas för arbetstillfällen skall tillkomma. Genom
samarbete och korsbefruktning i nätverk kan nya innovationer och andra synnergieffekter
skapas.
Natur- och kulturlivet måste utvecklas för att familjer skall upptäcka området och tycka att
det är attraktivt att bosätta sig här.
Skolbyggnaden ägs av kommunen och mitt emot finns ett församlingshem och en liten
lagerbyggnad som ägs av kyrkan. lagerbyggnaden gjordes om till gymnastiksal för ett 20tal år sedan av bygdens föräldrar för att eleverna skulle ha någonstans att utöva fysisk
aktivitet och lek. Församlingshemmet hyrs dagtid av skolan för viss skolverksamhet.
Sälleryd- Skrävle intresseförening utarbetade tillsammans med Karlskrona kommun ett
projektförslag i tre delar som man nu har genomförts :
Projekt A: Växande näringsliv i Sälleryd – Skrävle
Projekt B: Ökat boende i Sälleryd – Skrävle
Projekt C: Attraktiva Sälleryd – Skrävle
2. Tidsplan
Projektet har pågått under tiden 1aug 2008 – 31 dec 2011.
3. Genomförda aktiviteter
3.1 Växande näringsliv
Inom ”växande näringsliv” har kartläggning av företagen gjorts och nätverk inom
besöksnäringen och bland markägare skapats. 29 st markägare har inom två områden
gått ihop för att tillsammans med Arise Windpower AB bygga vindkraft. Totalt planeras
det 5 + 9 vindkraftsverk i området. En väderradar som SMHI och marinen äger är ett
hinder som gör att bygglov ännu inte har godkänts för området.

Informationsskyltar om företagen i bygden har tagits fram på tre ställen i området.

Företagen har medverkat och marknadsfört sig på flera mässor och
arrangemang. En roll-up och folder togs fram för dessa tillfällen.

Roll-up

Folder sid 1

Folder sid 2

Bild från Stad & Land med Sällerydsbyn och
företagarna från bygden.

I samband med Stad och Land- mässan - en Landsbygdsdag i Karlskrona 30–31
maj 2009 - medverkade ett tjugotal företag under rubriken ”Sällerydsbyn”.
På lördagen var det mässa på Kungspron och på söndagen visade nio företag
upp sig på hemmaplan i samband med landshövdingens invigningen av
vandringslederna.
Projektet har även gjort två filmproduktioner, den ena beskriver aktiviteterna
under Stad o Land och om byn Sälleryd. Den andra produktionen beskriver
invigningen av vandringslederna. Dessa filmer ligger på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=k2SAdTZuWRU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=qx393UQ3X_A
3.1.1 Nya företag i området
Tre nya företag har under perioden startats i området..
- Skogstjänst som bedriver verksamhet inom skogsnäringen såsom röjning och
maskinkörning och framställande av skogsbruksplaner.

- Vs häst i balans är ett företag som erbjuder friskvård av häst i form av massage,
foderrådgivning samt uppdragskörning med häst och vagn
- Skrävle gårdshandel som säljer maskiner åt Smålandstraktor, djurfoder samt även
har startat en 4-hjulsbana som invigdes i sept. 2011.

3.1.2 Vindkraft
Projektet har arbetat med att ta fram olika områden som kan vara lämpliga att
bygga vindkraftverk på. Ett 50 tal markägare ifrån bygden som kan bli berörda av
vindkraftssatsningen runt Sälleryd-Skrävle bjöds in. Kontakt togs med olika
vindkraftsproducenter för att höra om det fanns intresse av att etablera
vindkraftsverk i området runt Sälleryd-Skrävle. Endast ett av dessa företag – Arise
Windpower - visade intresse för en sådan etablering.
ARISE Windpower har blivit presenterade sju tänkbara områden runt SällerydSkrävle. Detta har resulterat i att två grupper med tjugonio stycken markägare inom
två områden har skrivit avtal med ARISE Windpower avseende att se på
vilka möjligheter som finns att bygga vindkraftsverk. Arise Windpower bedömer att
det skulle kunna finnas möjlighet att uppföra ca. fjorton stycken vindkraftsverk. Se
karta.
Projektet ”Sälleryd växer” har tillsammans med vindkraftsföretaget ARISE gjort en
studieresa till Laholm för intresserade markägare och bybor för att studera den
pågående byggnationen av vindkraftspark där.

3.1.3 Affären
Bygden har med oro sett på den negativa utvecklingen av butiken.Vid samtal med
ägaren till affären har han visat intresse av att avyttrar sin affärsverksamhet.
Projektet har beskrivit vilka möjligheter som ”Sälleryd växer” har för att hjälpa till och
stödja ett ägarebyte till fastigheten och affärsverksamheten. Kontakt togs med FLF
8landsbygdhandelns främjande) om att en försäljning av affären var aktuell.
.
Säljaren har annonserat ut fastigheten inkl rörelsen. Det har genererat att ett antal
intressenter har hört av sig. Projektledaren har samlat till möten mellan ägarna och
deras ekonomiska rådgivare för att finna ett sätt att marknadsföra försäljning av
fastigheten och lagret av tapeter. Genom ett inslag i SvT:s Sydnytt har projektet
uppmärksammat vikten av att på något sätt tillvarata den kulturskatt som finns i
tapetlagret. Lagret består av ca 52000 stycken tapetrullar ifrån 1960-talet och framåt.
Tv- inslaget fick ett stort genomslag med påföljande tidningsartiklar i BLT och Sydöstran.
Tv-inslaget och tidningsartiklarna medförde att ett antal intressenter till tapetlagret hörde
av sig. Inventering av tapetlagret har gjorts för att säkerställa antalet tapetrullar.
Blekinge Museum har upplysts om vikten av att göra en dokumentation runt affären och
dess tapetlager. Museet har varit på plats och informerat sig om detta.
Vad avser affärsfastigheten och intillliggande lager så fanns ett par intressenter.
Projektet har tittat på hur lagerhuset skulle kunna utnyttjas till utställnings- och
försäljningslokaler för bygdens företagare eller till bostäder, t ex seniorlägenheter.
Affärsinnehavaren har nu uppnått pensionsåldern 65 år och därmed fått pension.
Intresset för att sälja sin rörelse verkar inte längre vara så stor och affären drivs på
sparlåga.

Affären i Sälleryd

3.1.4 Företagsnätverk
-Livsmedelsproduktionen inom området
I Sälleryd-Skrävle finns många företag med stor del köttproduktion. Företagen
har träffats vid olika möten som berör bygden så alla känner till vem som
syssla med vad. Projektet har tillsammans med sex stycken livsmedels- och
köttproducenter gjort en studieresa till närproduceringsmässan på Elmia 24
oktober 2008.

Jörgen Johansson, köttproducent, matar ett nytt tillskott

Biodlingen som finns i Sälleryd bedrivs som en
syssla bredvid den ordinarie yrkesverksamheten
men bedöms ha stora möjligheter att vidareutvecklas.
Intresse finns i att ta upp närproducerad
grönsaksodling i området. Projektet har medverkat
till att företagaren har kunnat åka på seminarier och
utbildning.

Ingmar Wahlström tar vara
på honungsskörden.

3.2 Ökat boende
Under delprojektet ”ökat boende” ville man genomföra förstudier ang. gymnastiksal,
tennisplan och motorikbana för att förbättra servicen för barn och ungdomar i området.
-att finna tomma hus och ledig mark som kunde marknadsföras för att locka nya familjer
att flytta till Sälleryd-Skrävle.
-att genomföra en förstudie för att bygga flerbostadshus/seniorboende i Sälleryd –
Skrävle.
Ritning har tagits fram över hur gymnastiksalen skulle kunna byggas ut. Nu fr om den 1
juni har föreningen även tagit över församlingshemmet från kyrkan och det har nu blivit
en bygdegård. Möjligheterna att bygga om och bygga till är nu betydligt bättre. En
förstudie om motorikbana har genomförts och en riktig motorikbana, utifrån förslaget i
förstudien, har även byggts vid skolan med hjälp av sponsring från företagen i bygden.
Kartläggning och marknadsföring och tomma hus och lediga tomter har kontinuerligt
pågått under projektperioden..
Totalt har 12 st hus sålts under projektets gång, ett hus är uthyrt till en familj och en tomt
är såld. Flera barnfamiljer har flyttat in. Under landsbygdens dag som arrangerades varje
år har projektet fokuserat på marknadsföring av hus till salu tillsammans med mäklare
som haft visning under arrangemanget. Husen har även lagts ut på föreningens hemsida
och vid evenemangen har husen marknadsförts på en stor informationstavla mitt i byn.
Mycket aktiviteter har gjorts för att locka barnfamiljer.
Vid landsbygdens dag 2011 hade en bonde bl a flyttat dit en mängd olika djur som
barnen kunde klappa och titta på. Även hölassåkning har erbjudits.

Marknadsföring av hus på internet

I skolan har antalet barn ökat från 19 till 22 under projektperioden. Hade man
inte flyttat bort sjätteklassbarnen hade det vart 25 barn årskiftet 2010/2011.
Det hade varit en ökning med 31 %. I förskolan går i nuläget 11 barn och två
är på väg in. Allt detta är positivt men i oktober meddelade Barn- och
ungdomsnämnden att förskolan skulle stängas och barnen skulle flyttas till
annan ort. Massiva protester och arga föräldrar ställde politikerna mot väggen.
Politikerna backade och låter nu förskolan vara kvar till efter sommaren 2012
då byborna får ta över och driva förskolan i egen regi. Om detta gjordes
lovade politikerna att freda skolan och lyfta ut den ur det kommande
sparförslaget. Men i mitten på november kom förslaget från skolpolitikerna och
då hade man inte plockat bort Skrävle skola ur besparingsförslaget där 7 st
landsbygdsskolor förslogs lägga ner. Detta har nu fått hela byn i uppror. Hur
det till slut blir med skolan avgörs i kommunfullmäktige i slutet av året.

Föreningen planerar nu att ha en inflyttningsträff för alla ny bybor och
samtidigt informera om den planerade bygdeföreningen som skall driva
förskola, fritidsgård och kök

3.3 Attraktiva Sälleryd
I delprojektet ”Attraktiva Sälleryd” har två stycken vandringsleder byggts.
Sällerydsleden, 13,6 km och Flakullaleden, 6,3 km. Dessa leder sammanbinder nu
Blekingeleden med Torsåsleden, se karta. För att kunna gå torrskodd och även köra
barnvagn och rullstol har på ett ställe en 80 lång spång i ek byggts. I samband med
evenemanget ”Stad & Land 2009 invigde vår Landshövding de nya vandringslederna
tillsammans med festligheter och företagsvisning i Sälleryd, söndagen den 31 maj.

80 m spång byggs

Sällerydsleden, 13.6 km och Flakullaleden, 6,3 km

Landshövding
Gunvor Engström

Längs leden har sittplatser byggts.

3.3.2 Välkomstskyltar
På 4 ställen innan man kommer till byn har välkomstskyltar satts upp. Dessa
skyltar kan även komletteras med evenemangsskyltar, som på bilden,
”Landsbygden dag 2 juli”. Utanför affären har en speciell informationstavla
byggts. Skolbarnen har varit med och utformat skyltarna.

.

Informationstavla vid affären
Välkomstskylt vid infart till byn

3.3.3 Landsbygdens dag
För att locka nya familjer och boende till bygden har landsbygdsdagar arrangerats
varje sommar där bygdens företag, skolan, lediga hus, intresseföreningens
aktiviteter, kulturpersonligheter och nyheter i byn presenterats.
Inför Landsbygdens dag 2009 erbjöds bussresa ifrån Karlskrona centrum.
Projektet samarbetade med Hyresgästföreningen i Kungsmarken och deras
integrationsprojekt.
Projektet bjöd in boende i områdena runt Kungsmarken och Marieberg att
åka med inhyrd buss till Sälleryd-Skrävle. 75-80 st personer ifrån områdena
kring Kungsmarken och Marieberg åkte med på de två bussturer.

Demonstration av vedmaskin

Biodling

Annons 2011
Annons 2009

Glassförsäljning

Annons 2010

Ung lokal musikgrupp

”Gräva fiber” information, Stefan Lundin

Hölassåkning

3.3.4 Teaterförställningar med manus och regi av Fredrik Karlsson
I Sälleryd-Skrävle finns en aktiv kör som träffas varje söndag och sjunger. Denna
grupp består av både unga och äldre personer. Under tre år har gruppen under
ledning av Fredrik Karlsson tränat in och framfört föreställningar som sedan visats
för publik. År 2009 var det i form av liveteater och 2010 och 2011 framfördes
musikaler i Svens lada. Musikalerna har spelats vid 3-6 fullsatta föreställningar.
Dessa föreställningar har inte fått medel ur projektet utan fått stöd från
Kulturförvaltningens ”Öppnas sinnet- pengar”.

2011, musikalen: Lennart Gör
det igen.

2009: Sagor, sägner och surdeg

2010, musikalen: Fett

3.3.5 Julmarknad i Växthusen
Under 2009 0ch 2010 som projektet har pågått har även julmarknad arrangerats i
Växthusen hos Sällerydsplantan. Här har alla lokala företag fått vara med och sälja
och visa upp sina företag. 2011 drivs julmarknaden i företagens regi.

År 2009

År 2010

Karlskrona kommun, november 2011
Näringslivsenheten
Britt-Marie Havby, Stefan Lundin

År 2011 i egen regi

