
 

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 (KLSR)
  
   7 februari 2019 
 
Plats och tid; Rådhuset, Mörrumssalen klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Pia Thidell   Hallo Mörrum 

Christer Fasth  Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Thomas Nilsson  LRF 

 

Frånvaro  

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Göran Winfridsson  Forneboda Bygdeförening  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 

Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Linda Eskilsson LRF 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

 

Utses att justera:  

Justering:  Thomas Nilsson, LRF  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

öppnat. 

§ 2. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna, Thomas Nilsson LRF  

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Rapporter 

Marco rapporterade från KS 
 
Hällaryds samhällsförening har ansökt om bidrag för en hjärtstartare för placering i Elisberg. KS avslog 
ansökan med hänvisning till att kriterier för hjärtstartare inte uppfylls.  
 
Ihre BTK har ansökt om bidrag för en hjärtstartare som ska placeras vid Ihrestugan. KS beslutade medge 
Ihre BTK ett bidrag om 50 procent av kostnaden under förutsättning att kriterierna uppfylls. 
 
Åryds Hembygdsförening har ansökt om och blivit beviljade bidrag för anslutning fiber till 
hembygdsgården. 
 
Beslutat om medfinansiering av Hönöbygget med 24,1% genom landsbygdsprogrammet, 
Kronolaxfisket går in med 10 % i medfinansiering.  
 
Inga beslut har fattats vad det gäller badplatserna. Nämnden har fått en badplatsutredning där 
förslaget är att några platser skall läggas ner och några håller på att omförhandlas. Politikerna kommer 
under våren att ta beslut i frågan. 
 
Marco rapporterade att han tagit upp frågan om mobiltäckningen i Ringamåla och i den frågan har 
förvaltningschefen fått i uppdrag att trycka på för att bygga mast. Kommunen bygger inga master utan 
det är mobilföretagen som gör det.  
 
Vad det gäller frågan om kollektivtrafik förbi fotbollsplanen i Asarum så ska det förhandlas upp 1 jan 
2020.  
 
Det finns möjlighet att använda sig utav öppen närtrafik på vardagar mellan 8.00 – 18.00 Läs mer på 
http://blekingetrafiken.se/din-resa/oppennartrafik/ Marco har ställt frågan om det skulle gå att utöka 
tiderna men svaret är att det inte finns pengar för det i nuläget.  
 
 
 
 
 
 

http://blekingetrafiken.se/din-resa/oppennartrafik/
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Thomas rapporterade att det fortfarande inte går att boka Nyponbacken. Det är beslutat att det ska 
bli enklare att hyra kommunens lokaler och där behov finns ska det sättas upp mindre pentry och 
kokplatta.  
 
Forneboda – Knutsfest lite barn, Årsmöte på gång. 
 
Hallo Mörrum har haft stormöte i församlingsgården med ca 40-tal medverkande.  De fick många idéer 
genom grupparbete som nu Hallo Mörrum arbetar vidare med. De har också genomfört julmarknaden 
som blev mycket lyckad.  
 
Hans berättade att friskolan lever vidare tills vidare. Ny styrelse är tillsatt som tar över och driver arbetet.   
 
Lisbeth berättade att de har slutredovisat ombyggnationen av sin lokal till länsstyrelsen. De har också haft 
julträff för medlemmarna med ca 65-70 personer och ett 10-tal barn.  
 
Monica rapporterade att belysningen nu fungerar men tycker att det tagit alldeles för lång tid att åtgärda. 
De har även fått ett positivt besked om att sätta upp två stycken ”välkommen skyltar” där det ska stå ”Full 
rulle i Svängsta”. De tycker att det är tråkigt att vi fått avslag på projekt Kulturvägar som så många har 
varit engagerade i men vi ska försöka hitta hur vi skulle kunna gå vidare med det på något annat sätt. 
Medborgarhuset renoveras nu och nya spisar sätts in i köket. Monica rapporterade vidare att Skogsfalken 
avslutat bingon som de tidigare haft och även att det kanske var sista gången för julmarknaden.  
 
Rebecca berättade att de haft knutsfest och ca 50 personer kom på det. Föreningen funderar på att byta 
namn då ”samhällsförening” kanske inte tilltalar den yngre generationen för det är svårt att få in nya 
medlemmar i föreningen. Ordet ”Nätverk” är kanske bättre......  
 
Den obemannade närbutiken Lifvs http://www.lifvs.com/ avvaktar etableringen i Ringamåla utan ser över 
möjligheterna att förlägga butiken på samparkeringen i Åryd. Mer information kommer.  
 
ARK56 nu börjar nu ta form. Vi börjar att sätta upp led - markörerna under vecka 7. Invigningen 
kommer att vara den 2 juni tillsammans med Eriksberg och deras familjedag.   
 

§ 5.  På gång 
Det som ligger närmast i tiden är nu årsmöten i alla föreningar.  
 
Processutvecklingen kommer att vara under mars månad. En doodleförfrågan för att bestämma datum 
kommer att gå ut till alla i rådet. Eva Stanlysson och Linda Eskilsson kommer tillsammans med Marco att 
vara med för att lägga förslag för temat och frågeställningar under kvällen.  
 
Studieresan i år kommer att gå under temat frukt och grönt. Mer info kommer. 
 
De projekt inom Sydost Leader som är för Karlshamn är; 

1. Utvecklingen av Nissagården 
2. Förstudie om Matviks hamn 
3. Smakfesten 
4. Ett socialfondsprojekt i samarbete med Sölvesborgs kommun 

 
 

http://www.lifvs.com/


 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

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

Marianne påminde om att det är dags att nominera till kommande stipendiat. Sista dag är 30 april. Förslag 
att det är samma grupp som bereder ansökningarna som gjorde det under 2018 det vill säga Linda 
Eskilsson, Karoline Mattsson och Sigurd Karlsson.  
 
§ 6.  Ekonomi 

Inget inkommit.  

§ 7.  Övriga frågor 

Föreningsbidrag 
Från och med 2019 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. Lanseringen av den nya hemsidan varifrån man 
ansöker planeras att komma igång under mars månad. Mer information kommer.  
 
Lisbeth tog upp frågan om tomma hus på landsbygden och hänvisade till ett projekt som genomförts i 
Falkenberg. Marco lovade att titta över hur de gjort.  
 
Farlig skolväg i Bengtsboda som är mörk och farlig. Samhällsföreningen har gjort skrivelse till kommunen 
men känner att de inte kommer vidare. Marco lovade att köra dit och se hur det ser ut för se hur vi kan 
gå vidare med det.  
 
Det har blivit en förändring gällande ljusskyltarna längs E22.an och företagen kan inte längre ha sitt namn 
på skyltarna utan det ska bara vara event som ska presenteras där. Marianne kollar upp vad det är som 
gäller och återkommer i frågan.  
 
Det var många som under kvällen lyfte fram att det varit dålig väghållning vid snöfallen i veckan. Vägarna 
har varit isiga och moddiga.  Området Hällaryd och Halahult verkar ha haft störst problem. Marianne kollar 
upp vilken entreprenör kommunen har i aktuellt område och påtalar bristerna.  
 
Hans lyfte frågan om Eriksbergs ansökan om att stänga Dragsö för allmänheten. Marco lovade att titta 
vidare på hur vi kan vara med och påverka. 
 
Skroten i Vittsjö, har det hänt något ännu med den? Marianne 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 genom processen där datum meddelas 

senare.  

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Thomas Nilsson, LRF 

Ordförande         Justerare 


