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Minnesanteckningar Landsbygdsfrågor torsdagen 4 maj 18.30 -20.30 i 
Kastellet, Rådhuset. 

 

 
 

Närvarande; Anton Berggren, Lisbeth Klyft, Marco Gustavsson, Karoline Mattsson, Mikael 
Cederlid, Monica Nobach, Thomas Nilsson, Hans Nilsson, Jonas Månsson, Linda Eskilsson och 
Marianne Westerberg. 

 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte.  
 

Rapporter 
 

 Blekinge Arkipelag som nu har kommit halvvägs. Man vill undersöka vad som gjorts 
under dessa år och även titta över hur man arbetat med frågorna. Ny 
styrelseordförande blev Carl-Martin Lanér.  

 Ringamåla gamla skola. Nu ska arbetet påbörjas med att se över brandsäkerheten. 

 Marco rapporterade Delområdesprognosen gällande befolkning som ser bra ut. Det 
är en liten ökning på alla orter i Karlshamn vilket tyder på att man kan se ett litet 
trendbrott! 
 

o Karlshamn ca 13600 invånare  
o Asarum ca    7950  invånare 
o Mörrum ca    5100 invånare 
o Svängsta ca    2500  invånare 
o Ringamåla ca      558  invånare 
o Hällaryd ca    1400  invånare 
o Åryd  ca      730  invånare 
o Halahult ca      268  invånare 

 
 

 Hans rapporterade från årsmötet med Blekinge Länsbygderåd 
o Marianne Westerberg kvarstår i styrelsen i ytterligare ett år. Till ersättare på 

ett år valdes Hans Nilsson (Omval) och Kristina Lindfors (Nyval). 
o Årets kommungrupp blev Föreningarnas Hus i Frilevstad.  
o Länsbygderådet arbetar vidare med frågan gällande servicepunkter. En 

projektansökan är på väg till Tillväxtverket om länsstyrelsen godkänner 
medfinansieringen.  

o Projekt Projektverkstad är prioriterat från SydostLeader men Jordbruksverket 
har inte fattat beslutet ännu. 



  

o Röst i Sydöst (Leader) är ett projekt som ska ha sin utgångspunkt i att 
utveckla entreprenörskapet och ökad attraktion genom sång och röst. 
Länsbygderådet blir projektägare och tar det administrativa arbetet. 

o Utbildning för småföretagare (BLUTSAM) fick 5 miljoner beviljat av EUs 
Socialfond. Fram till juli 2017 ska en kartläggning av utbildningsbehovet 
genomföras. En avrapportering blir i juni 2017.  

o Utveckling i samverkan. En ekonomisk förening har bildats för småföretagare 
i länet.  

 Kulturvägar i Karlshamn kommer att söka en projektledare på 50 % under nio 
månader. Rekryteringen påbörjad och det är ett stort intresse för projektet  

 Kompetensraketen. Vi hade planerat en utbildning i tre steg för företag på 
landsbygden utifrån de behov som kom fram vid Arbetsförmedlingen on Tour. Vi har 
haft kursledare ute på upphandling men tyvärr så har det inte inkommit några svar. 
Därför så vilar vi denna utbildning och kommer eventuellt att göra ett nytt försök till 
hösten. 

 Mikael rapporterade från Näringslivsrådet där man tagit upp frågan gällande 
rekryteringen av ny Näringslivschef. Vi diskuterade företagandet generellt i 
kommunen och de synpunkter som kom fram var att det är viktigt att man ser alla 
företags lika värde samt att man tänker hela kommunen. Det är viktigt att man med 
näringslivsfrågorna arbetar för att skapa förutsättningar för företagandet samt 
hjälper till att hitta rätt inom kommunen i olika frågor. Vi har en väg in då det gäller 
näringslivsfrågorna och det är på telefon Näringsliv Direkt 0454-815 00.   

 Hallo Mörrum har haft möte och där skapade man en Trivsel grupp och en grupp för 
samordning. Nytt möte på söndag. 

 Monica rapporterade att det händer många positiva saker i Svängsta. En 
vandringsstig är uppröjd och har fått ny beläggning. Man har även fått belysning på 
cykelbanan. En ny boulebana. Nu arbetar man med att få upp fem nya skyltar ”Full 
rulle i Svängsta” på fem ställen. Man har även påbörjar arbetet med Svängstadagen. 

 Thomas tog upp om planerna för byggande av lägenheter i Hällaryd. Det finns starka 
önskemål om att man i samband med det bygger en samlingslokal. Det blev många 
diskussioner om boendefrågan och vikten av lägenheter på landsbygden och på alla 
orter. I samband med detta tog Lisbeth upp frågan om de två parhus som finns i 
Halahult som samhällsföreningen vill att KABO köper in. Frågan går vidare till KABO.  
 
Ekonomi 
Åkeholms Byalag har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt bidrag. De 
beviljades 2000kr. 
Mörrums Hembygdsförening har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt 
bidrag. De beviljades 2000kr. 
Hällaryds Samhällsförening har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt 
bidrag. De beviljades 2000kr. 
Hällaryds Samhällsförening har inkommit med ansökan om 5000kr i projektbidrag. 
De beviljades 5000kr. 

 
På gång  
Studieresa till Röstånga 
Vi har många som vill följa med på vår resa till Röstånga. Tanken är att det är viktigt 
med en spridning från de olika orterna samt att de som har planer på att göra bolag 
av sina föreningar prioriteras.  

 
 



  

Landsbygdstipendiet  

GLÖM INTE!!    

 
Tidplan Förslag Ringamåladagen 
 
Hur ska vi arbeta med detta? 

 Styrelserna i de olika orterna lägger fram kandidater till Karlshamns Landsbygdsråd 
med motivering.  

 Marianne och Marco sammanställer och lägger fram de olika förslagen Karlshamns 
Landsbygdsråd beslutar om kandidat (Marianne och Marco har ingen rösträtt). 

 Förslag inlämnade senast 24 maj till Marianne. 

 Beslut tas den 1 juni 
 

 Kriterier 
Följande riktlinjer gäller för Karlshamns Kommuns Landsbygdsråd stipendium för 
landsbygdsfrämjande åtgärder: 
 
 Stipendiet kan tilldelas grupper eller enskilda personer som bevis på uppskattning 

för insatser inom område som är av betydelse för landsbygden i Karlshamns 
kommun. 
 

 Stipendiet består av en penningsumma och ett diplom. 
 

 Stipendiet skall ej vara föremål för ansökan, det går inte att ansöka om stipendiet. 
Man måste bli nominerad. 

 
 Styrelserna från varje ort som är representerade i Karlshamns Landsbygdsråd 

nominerar stipendiater 
 

 Karlshamns Landsbygdsråd utser stipendiat genom beslut vid sammanträde eller " 
per capsulam".  

 
 Utdelning av stipendiet sker på sätt och vid tidpunkt som Karlshamns kommuns 

Landsbygdsråd beslutar eller överlåter till en grupp av ledamöter i Karlshamns 
kommuns Landsbygdsråd att besluta. 

 
 

Övriga frågor 
Höstens landsbygdskonferens kommer att vara i Oskarshamn och de datum som ni kan 
ha i beredskap är 27 0ch 28 oktober 2017. Mer info kommer. 
 
Det ska vara möte måndagen den 8 maj om kommande teaterföreställningar på 
landsbygden. 

 
Marianne tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är den stora gruppen 
den 1 juni kl 18.30 i Årydssalen, Rådhuset. Hoppas att alla i gruppen kan delta då vi ska 
diskutera de enskilda vägarna.  
 
Vid pennan Marianne 

 

 


