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Minnesanteckningar Landsbygdsfrågor torsdagen 7 sept 18.30 -20.30 i 
Årydssalen, Rådhuset. 

 

 
Närvarande; Anton Berggren, Marie Algotsson, Sigurd Karlsson, Marco Gustavsson, Karoline 
Mattsson, Mikael Cederlid, Margret Carlsson, Thomas Nilsson, Linda Eskilsson, Hans Nilsson, 
Ivan Nitzsche, Katja Tillqvist, Eva-Britt Brunsmo och Marianne Westerberg. 

 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte.  
 
Vi börjar med att hälsa Eva-Britt Brunsmo välkommen! Hon är projektledare för förstudien 
Kulturvägar i Karlshamn 
http://www.karlshamn.se/sv/Naringsliv/Service/Landsbygd/Projekt2/Kulturvagar-i-
Karlshamn-med-foretag-i-fokus/ 
 
Hon berättade om hur hon hittills jobbat med att sätta sig in i projektet och hur hon besökt 
olika aktörer på Karlshamns landsbygd. Hon har även varit och besökt Bromölla kommun för 
att titta närmare på hur man arbetat fram Humleslingan där. Nu kommer hon att sätta ihop 
en arbetsgrupp till stöd för kartläggningen av företag och besöksmål i kommunen.  
 

Rapporter 
 

 Marco rapporterade från Kommunstyrelsens möte den 5 sept. De har tagit ett beslut 
på 3,5 miljoner kronor till att utveckla stora våtmarken i Åryd. Det blir Jesper 
Bergman som kommer att leda arbetet. 

 Bredband: KEAB har fått i uppdrag att se över hur vi går vidare med utbyggnaden av 
bredband till de resterade 600 fastigheter (fast boende) efter att alla tätorter är 
utbyggda. Planen sträcker sig mellan 2019 – 2024. Så senast 2024 kommer alla 
fastboende i Karlshamns kommun ha blivit erbjudna bredband. Kommunen går in 
med 60 miljoner och KEAB med 15 miljoner.  

 Strandskydd, kommunen har gått in med en skrivelse om strandskyddet till 
Länsstyrelsen tillsammans med Karlskrona kommun om ”Begäran om att 
strandskyddet upphävs vid mindre vattendrag och vattensamlingar” 

 Ny näringslivschef blev Matthias Wijk från Nättraby. Han börjar den 1 nov.  

 Den 24 okt kommer vi Landsbygdsutvecklare att ha ett uppföljningsmöte där vi går 
vidare med att få information om utvecklingsbolag och sociala företag. Det kommer 
att vara i Ronneby mellan kl 18.00 – 21.00. Mer information kommer men boka upp 
datumet! 

 Åryds hembygdsförening har fått en ny styrelse. 

 Hällaryd, de ska ha en Hällarydsinvigning av cykelbanan den 24 sept.  
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 Tararp Nötabråne Bygdeförening har fått 200 000 kronor för att handikappanpassa 
sin lokal  från Boverket. Det som ska åtgärdas är två toaletter + en ramp.  

 Hallo Mörrum ordnade en träff med alla föreningar – 20 föreningar kom. Det man 
ska göra nu är att man ska bilda ett nätverk för samordning så att inte olika event 
krockar med varandra. För att få ihop bygden så anordnar man en krogrunda, målet 
var 100 personer och alla platser har tagit slut! Det pågår också både Kobraträning 
och Wellnes träningar utomhus i Mörrum.  

 Ringamåladagen blev återigen ett lyckat arrangemang! Bara vid Öjasjön såldes 
trehundra korvar! Det var gott om besökare! Ihre ska renovera toaletterna i 
samlingslokalerna samt bygga ut vid bastun. Under Ringmåladagen delade 
Karlshamns Landsbygdsråds ett stipendie till en eldsjäl på landsbygden utdelades 
under Ringamåladagen till Per-Ove Olsson. Han blev glatt överraskad och mycket 
glad. Han fick 10 000 kronor samt Diplom och Blommor. 

 Svängstadagen på söndag. Medborgarhuset – 23/11 teater – Det var som fan! Startat 
linedans ca 20 deltagare. 

 Forneboda, där ska man ha ett event med pyssel – pysselstationer – 
ungdomssatsningen läggs på våren. Nu har man också satt upp ljudisoleringsplattor 
inne i lokalen för att dämpa ljudet. 

 Inbjudan till Östersjöfestivalen var mycket uppskattat.  

 Länsbygderådet inget möte ännu för hösten. 
 
Ekonomi 
LRF har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt bidrag. De beviljades 
2000kr. 
Svängsta Trädgårdsförening har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt 
bidrag. De beviljades 2000kr. 
Hallo Mörrum har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt bidrag. De 
beviljades 2000kr. 
Ringamåla Bygdekomitté har inkommit med ansökan om 2000kr i administrativt 
bidrag. De beviljades 2000kr. 
Svängsta samhällsförening har inkommit med ansökan om 6000 kr i projektbidrag för 
Svängstadagen. De beviljades 6000 kr 
Ringamåla Bygdekommitté har inkommit med ansökan om 3 200 kr i projektbidrag för 
Svängstadagen. De beviljades 3 200 kr 

 
Övriga frågor 

 Förslag på studieresa. Årets studieresa kommer att hålla sig inom Karlshamns 
kommun. Marianne tittar på lite olika alternativ och återkommer med mer 
information när programmet börjar bli klart. 

 Eftersom det är många nya personer i styrelserna runt om i samhällsföreningarna / 
hembygdsföreningarna och att kommunen nu håller på att se över de bidrag som de 
olika föreningarna kan söka, ska en kvällsutbildning om hur man söker och vilka 
bidrag som finns att söka, genomföras. Marianne återkommer med datum för en 
sådan utbildning.  
 
Avslut 
Marianne tackade för ett trevligt möte och nästa gång vi träffas är den lilla gruppen 
den 5 okt kl 18.30 i Kastellet, Rådhuset.  
 
 
Vid pennan Marianne 


