
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS)
  
   4 okt 2018 
 
Plats och tid; Hällaryds kommunhus, klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Linda Eskilsson LRF 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Thomas Nilsson  LRF 

 

Frånvaro  

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  

Göran Winfridsson Forneboda Bygdeförening 

 

Utses att justera:  

Justering: Karoline Mattsson, Tararp – Nötabråne hembygdsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns Karlshamns landsbygds - och 

skärgårdsråd möte öppnat. 

§ 2. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Karoline Mattsson som justerare.  

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Rapporter 

Marco rapporterade.  
 

• Nu har man bestämt att ta fram ett nytt regelverk gällande hjärtstartarna. Det nya är 
föreningar och organisationer kan ansöka om ett 50% stöd gällande inköp och installation av 
hjärtstartare. Man kan däremot inte söka för underhåll och drift, det får föreningarna göra 
själva. Ansökan ställs till kommunledningsförvaltningen. 

• Nu är det sista svängen med att kunna påverka och säga sin mening gällande 
nybyggnationerna i Hällaryd. Man har på sig till den 12 okt att skicka in sina synpunkter. Det 
var ett samrådsmöte den 17 sept som blev fullsatt! Alla var positiva till att det ska byggas 
lägenheter.  

• Ks beslutade att Biblioteket skall öppna en filial i Åryds friskola. Biblioteket kommer att vara 
öppet ca 20 timmar i veckan.  

• Anders Althin har planer på att riva Guö värdshus och bygga 28 marklägenheter på 80 
kvadratmeter styck.  

• Marco vill lyfta att det är bra att kommunen nu tagit ansvar för nedläggningen av Bredband  
för att då betyder det att det blir gjort. Nu gräver man i Åryd. Det som också är bra att man 
nu även drar igång för de fast boende på öarna. Det har varit ett bekymmer för föreningar 
som ligger ensligt till. Det är stora kostnader för att få bredband för dessa. Marco har tagit 
upp problematiken och nu har det löst sig så att föreningarna kan söka bidrag till detta 
genom KEAB. Kontakta KEAB Jonas Ignell för mer information. 

 
Lrf har haft en kulturkväll. 
 
Karloline berättade att de haft en dragspelsstämma som drog mycket besökare. Det gör att det blir 
ett problem med parkeringarna speciellt när verksamheten som ligger vid dem också har event. Det 
är farligt när bilarna parkerar längs med vägen. Marianne kolla med Jonas om det kan finnas någon 
lösning. 
 
Anton rapporterade att nu hade de haft uppföljningsmöte gällande midsommardagen, 47 personer 
kom på det. Ekonomin såg bra ut så nu har föreningarna delat på överskottet. Där fick 
bygdekommittén också möjlighet att berätta om sin verksamhet.  
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Katja rapporterade att de haft sin grisfest och det hade kunnat komma lite mer personer än de 35 
som kom, men hur som så var de var nöjda med arrangemanget. Hon rapporterade även från 
Länsbygderådets möte som de haft gällande bland annat bredband och hon tyckte att det var kul att 
presentera utbyggnationerna inom Karlshamns kommun då vi kommit längst med utbyggnaden. Nu 
skulle man ha fler möten men med mindre grupper. Länsbygderådet kommer även att starta ett 
projekt som börjar i mars månad som handlar om odling v frukt och bär. Mer information kommer.  
 
Rebecca berättade att Hällaryds samhällsförening håller på att arbeta med att få in nya medlemmar. 
De vill även hälsa de som flyttar in till Hällaryd med en liten välkomstpresent. Problemet är att hitta 
de personerna då det nya GDPR förhindrar att man lämnar ut personuppgifter. Marianne lovade att 
kolla upp om det går att få med ett utskick när kommunen skickar ut välkomstpaket. De har även 
påbörjat insamling till en hjärtstartare i Elisberg. 
  
Pia berättade att de påbörjat planeringen av julmarknaden och det kommer att bli lite förändringar 
bland annat kommer den att starta senare kl 14.00 och hålla på till kl 18.00. Man vill även att den 
skall innefatta River Hotell också och att man knyter ihop det med marschaller. Nästa möte är den 17 
okt. Det är svårt att få utställare så är det någon som vill sälja sina saker kontakta Hallo Mörrum 
(finns på FB) 
 
Karlshamns Landsbygds – och Skärgårdsråd skrivelse om strandskyddet är inskickad. 
 
Marianne berättade att matrundan Matlust och Växtkraft blev mycket lyckad och att det blev en bra 
spridning av besökare från hela kommunen. Nu kommer en utvärdering att göras för att ta reda på 
hur vi fortsätter med eventet.  
 
§ 5. Frågor till politiken 
 
Inför politikerträffen i augusti fick rådet in ett batteri av frågor vilka alla inte blev besvarade. Till nästa 
gång ska vi ha tittat igenom frågorna och prioritera två stycken som ni tycker att vi ska arbeta vidare 
med till exempel att få orterna mer välkomnande.   
 
§ 6.  Stipendiet 

Vi kommer att dela ut stipendiet vid julmarknaden i Halahult den 3 nov kl 14.00.  

Vi bestämde också att inför nästa år måste nomineringarna vara inne senast den 30 april - 19 så ni kan 

redan nu börja fundera på vilka ni vill nominera. Av de nomineringar som inkommer väljs fyra stycken ut 

för röstning.  

 

§ 7.  På gång 
 
I Halahult håller man som bäst på att planera inför julmarknaden den 3 nov. I övrigt är lokalen snart klar, 

rullgardinerna har kommit.  

LRF ska göra studiebesök i Kölöverket sen kommer de att ha ett möte med räddningstjänsten för att 

göra en kartläggning över vilka resurser som finns vid en olycka, brand eller torka så vi kan arbeta 

tillsammans. 

Forneboda planerar för en pysseldag inför julen. Mer info kommer.  
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Hällaryds samhällsförening skall ha knytkalas. Man kommer även att börja med öppna styrelsemöten 

och man vill ha inspiration av Svängsta samhällsföreningen då de gör ett bra jobb och fått föreningen att 

fungera bra.  

Hallo Mörrum skall ha julmarknad den 9 dec. Krogrundan den 13 okt är fullbokad, 98 personer har 

anmält sig. De kommer även att ha en workshop med Gilla Karlshamn. 

Marianne berättade att man nu inviger Härnäsbron den 14 okt kl 11 – 13. Sprid det gärna till de som ni 

tror kan vara intresserade.  

Studieresan – nu börjar det utkristallisera sig vad vi ska göra. Vi fortsätter på temat mat och ska besöka 

tre gårdsbutiker inom Karlshamns kommun – Kölja-Ola, Riksdagsmannagården samt Eriksberg (inte klart 

bara i planering) Det kommer att bli en personlig inbjudan och mer information kommer när allt är klart.  

Gällande ARK56 kommer NAV – möten att anordnas. Första mötet kommer att vara i Mörrum 

(Kronolaxfisket) den 7 nov. Företagare och föreningar som kommer att ev bli berörda av fler besökare 

på orten kommer att bjudas in till en informationskväll. 

Fortsatt arbete med att få ihop ett datum med utbildning Metaplan. Upphandlingen är genomförd och 

nu ska vi bara få ihop ett bra program. 

§ 8.  Ekonomi 

Fornebodas bygdeförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 

2018.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

Halasjöbygdens hembygdsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 4500 kronor för 

julmarknaden den 3 okt. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

§ 9.  Övriga frågor 

Anton frågade om badplatsen i Ällhöllen då man hört att avtalet är uppsagt med kommunen. Marco 

bevakar frågan.  

Anton lyfte även frågan om flaggstången utanför Ringamåla gamla skola. Flagglinan behöver bytas ut 

och flaggstången tvättas men enligt vaktmästaren får han inte göra det för sin chef. Marianne kollar upp 

var det sitter fast. 

Hans ville ha besked på varför inte linfärjorna som knyter ihop Allböleleden med Kohageleden utefter 

Eriksbergs stränder inte kommer att anläggas. Det har varit många diskussioner bland tjänstemän om 

hur det skulle kunna lösas men i dagsläget har vi inte sett någon möjlighet att kunna göra det men det är 

absolut en framtida utvecklingsmöjlighet då det kan finnas andra lösningar om hur vi kan knyta ihop 

lederna.  
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Karoline frågade om man inte skulle kunna göra en omdragning av busslinjerna så att bussen från 

Svängsta kan gå till fotbollsplanen. Marco menade att det var nog på gång men han tar med sig frågan.    

Halasjöbygden har gjort en skrivelse till Trafikverket och här diskuterade vi hur vi kan bli bättre på att 

göra skrivelser i olika frågor.  

Thomas tog upp att skrotbilen fortfarande står kvar. Marianne kollar med Jonas. 

Pia tog upp om det vi diskuterat tidigare om att vara med/göra en tävling tillsammans med skolorna – 

Håll Sverige rent.  

Katja tog upp problematiken med vattenfrågan, om vattnet tar slut....finns det möjlighet att köpa vatten 

och till vilken kostnad i så fall? 

Marianne hade missat att kolla upp varför de enskilda vägarna inte blivit grusade så vi tar med oss 

frågan till nästkommande möte vi kollar även upp röjningen kring vägarna då det är för bevuxet för 

mycket för att sopbilen och vägmaskiner kan komma fram, man har inte heller sopat vägarna utan 

gruset ligger kvar sedan föregående år.  

Vi inom näringsliv behöver er hjälp om att ta fram namn på markägare som är intresserade av att sälja 
mark till kommunen samt kontakter till personer som har lediga lokaler för uthyrning (kan vara lager 
eller till kontor) 
 
Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det lilla gruppen den 1 nov, i Tararp-

Nötabrånes hembygdsgård. 18.30 OBS! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare     Karoline Mattsson, Tararp – Nötabråne hembygdsförening 

Ordförande        Justerare 


