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Minnesanteckningar från Landsbygdsrådets möte 5 maj 18.30 -20.30 i kastellet i 
Näringslivskorridoren. 
 
Närvaro: Marco Gustavsson, Henrik Häggblad, Jonas Månsson, Marianne Westerberg, 
Thomas Nilsson, Hans Nilsson och Karoline Mattsson. 
 
Marianne öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående möte som vi hade resonemang kring det och alla tycket att det var ett positivt 
möte. Vi måste arbeta mer med orterna och föreningarna så att vi kan få dem att förstå att 
vi är deras förlängda arm in i kommunen. Vi bestämde dock att vi avvaktar de övriga mötena 
på orterna och gör om det litegrann så att det passar organisatoriskt. Avslutande möte för 
vårterminen kommer därför att vara i Rådhuset den 4 juni.  
 
Rapporter 
 
Mötet i Nybro gällande kraftledningen. Det blir stora ingrepp i naturen. Gertrud har gjort en 
skrivelse som ska upp i kommunledningen.  
 
Översiktsplanen är antagen på fullmäktige den 4 maj. Det innebär att den mobilfria zonen i 
Ringamåla är släkt.  
 
Cykelbanan i Hällaryd, 13 maj möte med trafikverket i Karlskrona. Förprojekteringen har 
påbörjats.  
 
Lägenhetsbygge i Hällaryd. Kabo har tagit beslut om byggnationer av lägenheter i Hällaryd. 
Det kommer att bli marklägenheter. Planändring behövs. 
 
Rampen i Hällaryd, skrivelsen har gått till fritidsnämnden och tekniska nämnden.  
 
I Ringamåla har man börjat planera för midsommarfesten. Vad det gäller fotbollsplanen så 
kommer den att göras iordning så fort det går för entreprenörerna.  
 
Jonas berättade att man är i full gång på att planera inför Hällarydsdagen den 23 maj.  
 
Thomas Nilsson, LRF rapporterade att de ska på studiebesök i maj till Bertil Svensson, 
Granefors. Fiberföreningen har haft slutbesiktning av fibern. 
 
Hans Nilsson, han har fortsatt uppdrag på att bevaka fiskefrågan. Han åker på konferensen 
som är den 18 – 19 maj på Ronneby brunn.   
 



  

Karoline Mattsson rapporterade att de haft årsmöte. De har även haft en obligatorisk 
städdag och att det var många som deltog. Man fick bland annat ett nybyggt skjul för 
gräsklippare. Även Valborg välbesökt. Man har en familjedag den 14 maj med bland annat 
hölass, gökotta och metartävling.  

 
Ekonomi 
Ringamåla bygdekommitté inkom med en ansökan om administrationsbidrag med 2000 kronor. 

Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag  

Hällaryds samhällsförening inkom med en ansökan om administrationsbidrag med 2000 kronor. 

Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag. 

Hällaryds samhällsförening inkom med en ansökan om projektbidrag med 3000 kronor.  

Mötet beviljade 3000 kronor i projektbidrag. 

Övrigt 

Många bygdegårdar har skyltar, var får man dem ifrån. Länsstyrelsen. Marianne återkopplar. 
 
Marco tog upp frågan om hur vi gör med nya val till rådet? Det är viktigt att man har ett 
styrelsebeslut från den egna föreningen och att det finns med i deras protokoll. Detta för att det 
ska gå rätt till och man är vald på två år. Det måste vara förankrat på orten.  
 
Det finns en möjlighet att bygdeföreningarna kan få sommarjobbare. Under v 25 – 26 – 27. Det är 
två killar mellan 16 – 20 år. Ensamkommande flyktingbarn. 15 – 17 juni – Nötabråne? Vecka 26 
Åryd? Vecka 27 Halahult? Kan ni kolla av om ni är intresserade och höra av er till Marianne. Från 
föreningarna behövs det en handledare som är på plats mellan kl.8 – 16. 
 

Leader. Nu är det klart att vi får söka nytt Leaderområde. Det kommer att omfatta 11 kommuner. 
Vi hade sökt om 145 miljoner och fick beviljat 69 miljoner i fyra fonder. Läs mer på 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenoml
eader/lokaltleddutveckling20142020/farchansattbildaleaderomrade.4.7036ffa514b0d8201c0c1ba
0.html 

 

Nästa möte stora gruppen, 4 juni Mörrumsalen 

Marianne avslutade och tackade för ett trevligt möte!  
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