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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   3 september 2020 
 
 
 
Plats och tid; Forneboda bygdeförenings lokal i Mörrum, klockan 18.30 – 20.30,  

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
 

Frånvaro  

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Thomas Nilsson  LRF 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
 

Utses att justera:  

Justering:  Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

öppnat. Det var en liten men naggande god skara.  

§ 2. Nina Andersson 

Vi började kvällens möte med besök av Nina Andersson, ny Näringslivschef i Karlshamns kommun. Hon 

berättade om kommunens näringslivsarbete. Hon har varit i tjänst sedan 10 aug och det som hon 

brinner för är att utveckla dialogen mellan företagarna och kommunen. Vi på kommunen gör väldigt 

mycket och det är viktigt att kommunicera ut allt det positiva som görs. En annan fråga som ligger i 

hennes intresse är servicen och bemötande. Hon är inte här för att vända upp och ned på allting utan 

hon kommer att se på vad som fungerar bra och sedan kanske skruva lite på det som inte fungerar så 

bra. Näringslivsenheten kommer att arbeta med tre fokusområden; Bostäder, Kompetens och 

Attraktivitet. Hon ser verkligen fram emot att få dialogen med hela Karlshamn.  

§ 3. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 
 
§ 4. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 5.  Rapporter 
Marco rapporterade från KSAU; 

• Den fördjupade ÖP:n är nu tagen för Svängsta.  

• Svängsta badet ligger med i planeringen och fastighetschefen har ansvar för det. 

• Travsällskapet har blivit beviljade bidrag till sin fiberanslutning. 

• Mark i Vettekulla är sålt till PMB. Det ska bli bostäder. 

• Det blev avslag på Liberalernas skrivelse om inventering av ödehus i kommunen på grund av 
resursbrist. 

Allmän rapportering; 
I Mörrum så pågår det många olika saker. Man är igång att bygga nya Mörrumsskolan. Man bygger för 
fullt på Jössa. Målning av tre olika kommunala fastigheter pågår. Det har öppnat ett nytt Café i Mörrum, 
mycket välbesökt! Ny entreprenör kommer i grillen i Mörrum.  
 
Sen har det inte hänt så mycket under sommaren på grund av Covid 19. De flesta arrangemang har 
ställts in och höstens program är också inställda. Man avvaktar fortfarande om hur det blir med 
Julmarknaderna.  
 
§ 6.  Stipendiet 
Pristagaren är utsedd och planerad utdelning klar.  
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§ 7.  Ekonomi 
I våras blev det så att LUKAS (Landsbygdsutveckling i Karlshamn) styrelse har beslutat att nu lägga ned 

föreningen. Kvar blir ca 24 000 kronor som vi kommer att öronmärka för något gemensamt projekt 

som skall gynna Karlshamns kommuns landsbygd.  Ett förslag som kom fram var att vi skulle kunna 

skylta upp minnesvärda platser och levnadsöden, där något speciellt hänt som inte syns längre. Till 

exempel; Mordet på Silverknallen, Smöjeken m.m Här behöver vi hjälp från alla föreningar för att 

plocka fram information.  

 

Marianne utvecklar vidare.   

 
§ 8.  På gång 
Nu börjar det närma sig med eventet med Gårdsbutiksrundan den 12 – 13 sept. Ladda ned kartan på 

https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan 

Ett nytt event som går av stapeln i slutet på september som ni kan följa live på FB är www.diggeat.se 

Det kommer att vara olika event, fem gånger med start den 18 sept. Det är ett event för alla sinnen. 

Vem som helst kan delta var som helst, bara genom att logga in. HELT GRATIS! Vi blandar mat, kultur, 

shopping och mänskliga möten i en spännande kombination. Gäster, reportage, matlagning, öl & 

vinprovningar, exklusiva shoppingerbjudanden, underhållning och dessutom kan du chatta med oss 

direkt i studion. Det finns också ett fåtal plaster om du vill delta rent fysiskt med oss i studion. Exklusivt, 

annorlunda och självklart coronasäkert.  

§ 9.  Övriga frågor 
- 
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är det den 1 oktober (lilla gruppen) i 

Emneboda Samhällsförening (Skolan) 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening

  

Ordförande              Justerare 

https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan
http://www.diggeat.se/

