
 

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)
  
   6 dec 2018 
 
Plats och tid; Ringamåla gamla skola, klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Göran Winfridsson Forneboda Bygdeförening  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 

 

Frånvaro  

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

Thomas Nilsson  LRF 

Linda Eskilsson LRF 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

 

Utses att justera:  

Justering:  Monica Nobach, Svängsta samhällsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns landsbygds - och skärgårdsråd möte 

öppnat. 

§ 2. Besök SydostLeader Joel Parde från besökte oss och berättade om deras verksamhet vilket ni kan 

läsa mer om på www.sydostleader.se 

§ 3. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna  Monica Nobach som justerare.  

§ 4.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 5.   Rapporter 

Marco rapporterade. 
 

• Biblioteket i Åryd är beslutat i KS. Det blir ett så kallad idéburet offentligt partnerskap (IOP). 
IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Ni kan läsa mer 
på 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buret_offentligt_partnerskap 

• Hallo Mörrum hade en utvecklingsdag med workshop tillsammans med Gilla Karlshamn. Bra 
möte men tyvärr blev rubriken i tidningen inte alls bra.  

• Marco har lyft frågan om var det sitter fast med bygget på Guöplatån och Kommunalrådet 
kommer att lyfta frågan till Landshövdingen. 

• Det har tagits ett beslut på att fastigheten som kommunen förvärvade i Hällaryd nu fått 
rivningstillstånd. 

• Det kommer att bli en höjning av V/A  och Soptaxorna. 

• Beslutat att det ska bli enklare att hyra kommunens lokaler och där behov finns ska det 
sättas upp mindre pentry och kokplatta. 

• Ren Kust är nu avslutat och det var ett bra och nödvändigt projekt. Det blev lite pengar över 
så det gav möjlighet till att köpa in ett antal soptunnor som kommer att sättas ut i strandnära 
lägen.  

• Halahult har fått svar från trafikverket gällande skrivelse om vägen. De kommer att skicka 
svaret med skrivelsen till regionen för att få gehör för sin fråga. 
 

 

§ 6.  På gång 
 
Glöggmingel – Näringslivsenheten, vi kör vårt glöggmingel den 12/12 i Lokstallarna, då är du välkommen 
att ta lite glögg och ta del av lite information från oss. Anmäl dig till: 
marianne.westerberg@karlshamn.se 
 

http://www.sydostleader.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buret_offentligt_partnerskap
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Processutvecklingen för gruppen genom verktyget Metaplan kommer att genomföras under våren 2018. 
Planeringen är att det blir ett första möte ca tre timmar kvällstid. Återkommer med mer information 
längre fram.  
 
 
I Mörrum så finns det en bro, Hönöbygget som under flera år varit avstängd på grund av ett träd som 
fallit över den samt att det under vintern varit så högt vattenflöde att det fört med sig många gamla träd 
och bråte. Under v 47 togs trädet och bråten bort men bron är fortfarande avstängd då den inte är 
säker. Kronolaxfisket tillsammans med Karlshamns kommun och Länsstyrelsen försöker nu gemensamt 
hitta en lösning på hur vi skulle kunna renovera bron då den har stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet. Pengar kommer förmodligen att sökas från Landsbygdsprogrammet. 
 
Vi diskuterade Lifvs www.lifvs.se vilket är obemannade livsmedelsbutiker. För oss skulle Ringamåla vara 
aktuell för en placering då den inte ska konkurrera med Matöppet på den östra sidan. Företaget har 
dessutom ett kriterie på att det ska vara minst en mil till närmaste butik. Den 18 december kommer en 
representant för företaget ned för att titta på platsen. 
 
§ 7.  Ekonomi 

Vi har utbetalt 50 750 kronor under 2018 till olika evenemang runt om i kommunen.  

§ 8.  Övriga frågor 

 
Föreningsbidrag 
Från och med den 1 jan kommer det att se lite annorlunda ut vad det gäller att söka stöd för 
föreningarna.  Allting kommer att ske digitalt. Det kommer att komma manualer till alla föreningar där 
man på ett enkelt sätt ser hur man ska ansöka. Detta gäller alla föreningar i kommunen och det kommer 
att krävas att föreningen varje år uppdaterar sina kontaktuppgifter. Mer information kommer.  
 
Länsstyrelsen kommer att sätta igång ett projekt där de utreder möjlighet att upphäva strandskydd för 
mindre vattendrag mm inom samtliga kommuner. Här behöver vi er hjälp med att komma in med förslag 
på vattendrag som bör pekas ut. Fundera över om ni har något mindre vattendrag i er närmiljö där 
strandskyddet behöver upphävas. Skicka in förslagen till marianne.westerberg@karlshamn.se Dessa 
mindre vattendrag syns inte alltid på kartor så det är viktigt att ni kommer in med koordinater på era 
förslag. Vad gäller? Till exempel om man klipper gräsmatta och börjar stätta ut utemöbler där det 
tidigare var naturmark så krävs dispens.  
Läs mer på; http://strandskydd.onlineacademy.se/external/play/1186 
 
Rebecca tog upp frågan om meröppet på Hällaryds bibliotek. Kommer det att bli? Marco tar med sig 
frågan och återkommer.  
 
Monica tog upp problemet med belysningen vid ABU:s parkering – dålig återkopplilng från tjänstemän 
inom kommunen de har väntat i nio veckor ingen åtgärd. Marco tar frågan vidare. Samma sak gäller att 
fälla några träd vid hundsjön – där har man nästan väntat ett år.  
 
Det skulle behövas en skylt för Mörrumsån. Marianne kollar upp och återkommer. 
 
Kollektivtrafiken vid idrottsplanen vid Asarum, när kommer den igång? Marco kollar upp och 
återkommer. 

http://www.lifvs.se/
http://strandskydd.onlineacademy.se/external/play/1186
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Anton lyfte frågan om mobilmaster. Kan kommunen trycka på så att det kommer upp en mast i 
Ringamåla? Marco kollar upp och återkommer. 
 
     
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 stora gruppen den 7 feb, i 18.30 

OBS! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Monica Nobach, Svängsta samhällsförening 

Ordförande         Justerare 


