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Dagordning möte landsbygdsfrågor torsdagen 3 sept 18.30 -20.30 i Mörrumssalen, 
Rådhuset 
Närvarande: Marianne Westerberg, Marco Gustavsson, Anton Berggren, Monica 
Nobach, Per-Ivar Ivarsson, Harald Henriksson, Karoline Mattsson och Jonas Månsson 

 
 

Marianne hälsade alla välkomna till höstens första möte. 
 

Rapporter 
Marco rapporterar 
Hällaryd, där ska KABO bebygga 6 stycken marklägenheter man planerar att bygga 
under 2016. I Svängsta fortsätter KABO med att renovera lägenheterna vid Coop. 
Vi arbetar med att få Gamla skolan att fungera som ett hus för föreningarna. I Mörrum 
är det klart att bygga en ny träningshall och nya omklädningsrum på Jössa. I Mörrum ska 
Kabo bygga nytt boende, både tvåvåningshus och marklägenheter. På Persgården blir 
det palliativt boende.  
Nu börjar arbetet med den lilla våtmarken i Åryd. Maskinerna börjar jobba under vecka 
37. 
Monica berättade att arbetet med Svängstadagen går jättebra och man har många 
aktiviteter under dagen. Se bifogad fil.  
Anton berättade att Ringamåladagen och Naturens dag kommer att vara den 6 sept och 
det är ca 28 utställare på tipsrundan. Meningen är att vi ska få upp fler besökare till 
skogsbygden och att de små företagen får en möjlighet att visa upp sig. Många 
skogsmaskiner kommer att finnas på plats.  
Ihre BTK ska lägg nytt golv i sin lokal. Grimsmåla net är på gång. 
  
Harald rapporterade att man väntar på beslut från Länsstyrelsen om tillgång till marken 
för kraftledningen som ska gå från Nybro till Hemsjö. 
Karoline berättade att de ska ha ytterligare en spelmansstämma den 5 sept. De kommer 
också att ansöka om att handikappanpassa fastigheten.  

 Jonas berättade att hjärtstartarna är på plats. 

Magnus rapporterade att Åryds hembygds förening håller på att gräva för nytt avlopp. 
Han vill också kolla upp med vad det är för fel på den gamla skola i Åryd. Vad det gäller 
Eriksbergs tankar om att stänga Dragsö för besökare vill han också ta reda på mer om, 
för det är olyckligt att de som vill idka friluftsliv stängs ute från den platsen. 

 

 

  



  

Marianne berättade att det ännu inte är klart med det nya Leaderområdet. Det gamla, 
Leader Blekinge kommer att avslutas den 31/12 2015.  
Vad det gäller etableringen av Svenskt Migrationscenter så börjar det närma sig, men 
inga avtal är ännu undertecknade.  

 
Ekonomi; Vi har fått in en ansökan. 
Svängsta Samhällsförening inkom med en ansökan om projektpeng till Svängstadagen 
på 6000 kronor. 
Mötet beviljade 6000 kronor för projektet. 

 
På Gång 

Den 10 okt är det 90 – tals fest i Nötabråne. Alla är välkomna.  
Den 10 sept är det ett seminarium om Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige. Hans deltar.  
Svängstadagen den 13 september 
Naturensdag/Ringamåladagen den 6 september 
Smakfestivalen den 13 september 
 
Marianne informerade om att Arbetsförmedlingen kommer att komma ut till olika orter på 
landsbygden i Blekinge för att berätta om hur de kan hjälpa till för de små 
företagen/föreningar.  
Det heter Arbetsförmedlingen on tour. De datum som gäller är den 6 okt i Sölvesborg, 8 
oktober i Olofström, 13 oktober i Karlshamn, 15 oktober i Ronneby och vi avslutar den 18 
oktober i Karlskrona. Här måste jag få hjälp med att ni sprider informationen till företagen 
och organisationerna i era bygder! 
 
Övriga frågor 

Cykelvägen till matöppet, där är det massor av ogräs. Det är Trafikverkets väg så 
kommunen har inte skötseln på den. Det kommer att vara ett vägmöte den 10 nov, 
medborgarhuset Svängsta.  
 
Mobiltäckningskontrollen ska igång nu under hösten. 
 
Inbjudan till landsbygdsdagarna i Emmaboda den 20-21 okt. se bifogat dok. 
Nu kan man börja söka pengar från Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen ordnar tre 
träffar där man får information om bidrag till organisationer på Landsbygden. Se bif.dok. 
 
Förslag på aktivitet – Studiebesök på Allhallen I Holmsjö. Mer info kommer 
 
Karoline tog upp det med skyltningen för bygdegården. De vill ha tre skyltar. Sen tog hon 
också upp angående städningen av Tararps jättegrytor. Marianne kollar med Lst. 
 
Sen en påminnelse! 

Uppmaning! Till alla organisationer. 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 innan nyår. 
Nästa möte; 1 okt lilla gruppen, Kastellet 

Marianne tackade för ett givande möte.  


