
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 
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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)
  
   13 juni 2019 
 
Plats och tid; Åkeholms bygdeförening klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening  

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

 

Frånvaro  

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Thomas Nilsson  LRF 

 

Utses att justera:  

Justering:  Monica Nobach, Svängsta samhällsförening 
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Vi började kvällen med att Svängsta samhällsförening bjöd på grillad korv från Din Korv, Eva 

Stanlysson.   

Därefter hälsades vi välkomna av Åkeholms byalags ordförande Helena Jönsson som berättade om 

deras lokaler och verksamhet. De gör ett jättejobb på helt ideell basis för att utveckla sin ort.  

§ 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, Monica Nobach, Svängsta 

samhällsförening. 

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.  Rapporter 
 
Marco rapporterade från KS; 
Översiktsplanen för Svängsta har varit uppe och där hade man som synpunkter om att få större områden 
skyddade för rekreation vilket kommer att medföra att områden inte kan utvecklas om man vill planera 
för byggnationer. Så delar av områden för rekreation avslogs. 
 
Fiberutbyggnaden går mycket bra. KEAB har varit bra att söka medel. Nu bygger man Vekerum, 
Gustavstorp och planerar för Mörrum norra.  Åkeholms byalag kommer att komma in med bidragsansökan 
angående anslutning av samlingslokal.  
 
Förslaget om enskilda vägarna nu är det behandlat i tekniska nämnden. En enig Tekniska nämnden 
återremitterade den då det var en del felaktigheter i det. Nytt beslut i dec. 
 
11 maj blev en succé. 50 % mer knallar och väldigt mycket folk. 
  
Marianne berättade att nu har man haft invigningen av ARK56 och det blev mycket lyckat. Ca 4000 
personer besökte dagen.  
 
Eva berättade att nu är Hundsjön som badplats klar för användning. 
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§ 5.  Processutveckling 
För att gå vidare med den processutveckling som vi påbörjade i februari har vi nu bestämt att gå vidare 
med fyra inriktningar. 
1. Boende 
2. Infrastruktur 
3. Besöksnäringen 
4. Försköning utav orterna  
 
Gruppen fick dela in sig i det intresseområde som man känner att man vill arbeta i. Viktigt är här att man 
arbetar för hela kommunen och inte bara för sin lokala del! Ta med er den erfarenhet ni har från era 
områden för att se helheten! 
 

Boende Sammankallande Försköning av orter Sammankallande 

Hans Nilsson   Jonas Månsson   

Lisbeth Klyft Lisbeth Klyft Pia Thidell Pia Thidell 

Anton Berggren   Katja Tillqvist   

    Linda Eskilsson   

        

Infrastruktur Sammankallande Besöksnäringen Sammankallande 

Marie Algotsson   Karoline Mattsson   

Sigurd Karlsson Sigurd Karlsson Eva Stanlysson Eva Stanlysson 

Jenny Ödman   Monica Nobach   

Thomas Nilsson   Christer Fasth   

    Kristina Lindfors   

 
Grupperna träffas utanför de ordinarie mötena för att nu i första hand enas om ett mål för arbetsgruppen. 
Målet ska vara nåbart. Till detta ska man lägga till fyra eller högst fem aktiviteter att jobba med. Det ska 
vara enkla saker som man känner att man orkar genomföra. Man får inte glömma att detta är en process 
och vi får lära oss längs vägen för att hitta ett bra arbetssätt.  
 
§ 6.  Stipendiet 

Vi hade fått in fyra starka nomineringar till Årets eldsjäl på landsbygden. Tyvärr kan vi i dagsläget inte 

nämna de nominerade eller den som vann utan det kommer lite längre fram.   

§ 7.  Ekonomi 
Svängsta Samhällsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 6000 kronor för 

Svängstadagen. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 6000 kronor i projektstöd. 
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§ 8.  På gång 

Ringamåla anordnar midsommarfest på midsommardagen!   

Ringamåladagen har 25 års jubileum första helgen i sept.  

Hällaryds samhällsförening genomför en gemensam cykeltur till Nytäppet där man ska grilla korv. 

Det kommer att vara traditionellt midsommarfirande i Halahult. 

Längs Mörrumsån vid Knaggelid arbetar Eva Stanlysson med att få dit några bänkar så att besökare som 

vandrar lederna eller fiskar kan sätta sig ned och vila.  

§ 9.  Övriga frågor 

LRF lyfte frågan om hur man värderar kommunens mark och hur det går till vid markförsäljning. Marco 
svarade att det är våra mark och exploateringsingenjörer som ansvarar för det och att besluten tas i 
kommunstyrelsen. 
 
Vi diskuterade om hur vi skulle kunna påverka vilka verksamheter som etableras längs E22:an och i 
slutändan handlar det om att alla måste tänka till och värna den lokala handeln.   
 
Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det den 5 september Ihre och då kallas 

hela gruppen för första möte för hösten. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Monica Nobach, Svängsta Samhällsförening 

 Ordförande        Justerare 


