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Karlshamns Landsbygdsrådsmöte den 4 juni i Mörrumssalen, Rådhuset 

 
Närvarande: Anton Berggren, Magnus Nilsson, Monica Nobach, Harald Henriksson, 
Karoline Mattsson, Jonas Månsson, Hans Nilsson, Kristina Lindfors, Henrik Häggblad, 
Marianne Westerberg och Marco Gustavsson 

 
Marianne hälsade alla välkomna till vårens sista möte. 
 
Marco började att berätta om Ihre Naturskola som det blivit en olycklig debatt kring. 
Saken är att BUS nämnden ska spara ca 20 miljoner och man har skrapat ihop 10 miljoner 
återstår därför ytterligare 10 miljoner att spara. Det har aldrig varit tal om att lägga ned 
skolan utan under 2015 drar man in verksamheten för att sen sätta igång den 2016. Ingen 
blir uppsagd och inga djur slaktas. Efter tidningsartiklarna bestämde man sig för att kalla 
till ett öppet möte och det mötet blev mycket bra. Det är viktigt att man pratar klarspråk 
så att inte rykten tar fart och att det skapas myter. Det som är positivt är att man sett att 
detta är viktiga frågor. En viktig poäng är också att när nämnden tog beslut så var alla 
partier överens.  
 
Monica berättade att man även haft ett möte i Svängsta som handlade om skolan och 
även det blev ett bra möte. Samhällsföreningen har även gått in med en skrivelse då man 
vill få Hundsjön till en kommunal badplats. Föreningen tog i fjol vattenprover som visar 
att sjön är tjänlig.  De har också gått in med en skrivelse om de lösa cementbitarna längs 
efter vägen. Mats Dahlbom ska kontaktas så att det tas upp på samrådsmötet med 
trafikverket. Och till sist vill man ha belysning vid övergångstället vid Coop och 
välkomstskyltar vid infarten till Svängsta. Full fokus ligger annars på Svängstadagen i sept 
då man fått Sven Melander att komma och kåsera om Svängsta.  
 
Anton berättade att i Ringamåla håller man som bäst på med att planera inför 
midsommarfesten. Kommunen håller på med att fixa iordning fotbollsplanen som blev 
uppriven av vildsvinen. De håller också på att planera Naturens dag som ska vara ett 
inslag under Ringamåladagen den 6 sept. Sen en Uppmaning! till alla i organisationerna. 
Det är bra om de aktiviteter som ska vara under 2016 redan är klara i nov – dec så att de 
hinner med att tryckas i turistbroschyrerna. Turistbyrån trycker allt material i jan och 
behöver få allt material helst innan nyår. 
 
Harald rapporterade om att de haft ett andra samrådsmöte gällande den kraftledning 
som ska byggas. Svenska kraftnät tar protesterna på allvar men de vill fortfarande att det 
ska vara en luftledning. Gertrud Ivarsson har gjort en vass skrivning till Svenska kraftnät. 
De boende i området som berörs har inte gett tillträde för någon undersökning. Nu måste 
Svenska kraftnät gå igenom Länsstyrelsen. LRF har också haft en trivselkväll där man 
berättat om en studieresa till Balt länderna. Sven Olsson berättade också om 
Ringamålakon som måste bevaras då det är en gammal kultur ras.  
 



  

Karoline rapporterade att de haft vårens dragspelsstämma och att den var ganska 
välbesökt men höstens stämma brukar dra ännu mera besökare. De har även haft sin 
Familjedagen med många besökande familjer.  
 
Jonas berättade att man har genomfört Hällarydsdagen och den blev mycket lyckad, man 
fick ett helt uppslag i BLT!  
 
Hans rapporterade att han deltagit på en fiskekonferens i Ronneby och att det var god 
uppslutning. Sen kunde ha rapportera att nu har kommunen skrivit avsiktsförklaring med 
PMbygg ute i Guövik så nu ska man påbörja vägbyggen till området och vatten och 
avlopp. 
 
Marianne rapporterade att man arbetar vidare med att få buss 600 att stanna till nere i 
Åryd och man har överläggningar med trafikverket på tisdag nästa vecka.  
 
Vidare ska det byggas 6 stycken marklägenheter vid kyrkan i Hällaryd, Det är KABO som 
bygger.  
 
Blekinge hästmässa är genomförd och ca 700 personer besökte mässan under de två 
dagar som den var. Alla var mycket positiva till mässan och längtar redan till nästa år.  
 

   Ekonomi 
Forneboda bygdeförening har kommit in med en ansökan om 5000 kronor till en 
barnteater till hösten. Inget beslut togs men vi är positiva till arrangemanget men 
saknade en budget vilket kan bero på fel i webformuläret.  
 
Svängsta Samhällsförening inkom med en ansökan om administrationsbidrag med 2000 
kronor.  
Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag 

På Gång 

 Jonas berättade att man planerar att göra ett cykelevent kring Hällaryd, Valberget. 

 Vad det gäller våtmarken i Åryd så har kommunen under veckan varit ut med 
entreprenörer för att titta på området. Nu kommer man att begära in offerter 
och därefter drar det igång.  

 I Ringamåla planeras det för Naturens Dag den 6 sept. 

 Det kommer att för första gången på två år åter bli Landsbygdsdager i Emmaboda 
den 20 – 21 okt. Mer info kommer. 

 Arbetsförmedling on Tour kommer att komma till Karlshamn den 13 okt. En 
uppmaning till alla är att sprida det till alla företagare. Arbetsförmedlingen 
tillsammans med Landsbygdsutvecklarna och rep. Från Näringslivskontoren 
kommer att besöka fem orter i Blekinge för att berätta om vilken hjälp små 
företagare kan få utav de berörda. Mer info kommer om detta också. För vår del 
är förslaget att vi lägger mötet på Södra Hoka. 

 

Övriga frågor 

 

 Magnus efterfrågade försköning av Åryd. Torget i Åryd. Vill ha stora urnor och 
blommor. Uppsnyggning vid skolan.  

 Hembygdsgårdarnas dag första söndagen i aug (2 aug). Magnus uppmanar alla 
som har bygdegårdar om ett samarbete till exempel gemensam annonsering.  

 Hjärtstararna kom upp som övrig fråga. Marianne kollar av statusen och 
återkopplar. 



  

 Marco lyfte frågan om att vi ska börja revidering landsbygdsprogrammet. Han vill 
ha era tankar för det är inte vi som ska peka ut vad som ska utvecklas utan det 
måste komma från alla grupper. Skriv ned era tankar så att vi får med oss dem.  

 Kristina undrade över bredband. KEAB har en site där man kan gå in och meddela 
sitt intresse. När man fått tillräcklig anslutningsgrad då påbörjas byggandet.  

 Jonas undrade hur det går med skatebordsrampen i Hällaryd. Magnus tar med sig 
den frågan och återkopplar.  

 Jonas ville också att vi ska titta över och slå invid ån vid Prosten Kocks väg, Gamla 
träd som fallit ned. Marianne undersöker och återkopplar. 

 Svängsta samhällsförening tog upp frågan att man mött behov om hjälp med 
underhåll av tennisbanan då de som idag håller på inte orkar längre. Marianne 
kollar upp och återkopplar.  

 Kristina lyfte också frågan om en gång och cykelväg från Guöviksvägen och in till 
byn. Man vill också sänka hastigheten till 50 km då det körs alldeles för fort.  

 
Nästa möte  

Nästa möte blir den 3 sep för hela gruppen. 

Marianne tackade för kvällens möte och önskade alla en härlig sommar!  

 


