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Dagordning möte landsbygdsfrågor torsdagen 1 okt 18.30 -20.30 i kastellet, Rådhuset 
 
Närvarande: Sigurd Karlsson, Henrik Häggblad, Hans Nilsson, Monica Nobach, Karoline 
Mattsson, Marco Gustavsson och Marianne Westerberg. 
 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte.  
 
Rapporter 
Sigurd (Halahult) berättade att man håller på att göra en hembygdsfilm med filmaren Mats 
Harrysson. Mats har intervjuat olika personer på lite olika platser och planerna är att det ska 
vara klart i dec. Åryds sparbanksstiftelse har bidragit till att filmen kan göras. För övrigt pågår 
planeringen av julmarknaden för fullt. Det kommer även att vara en utbildning den 21 okt på 
hjärtstartaren. 
 
Henrik (Ringamåla)rapporterade från Ringamåla dagen och Naturens dag vilket var ett 
mycket lyckat evenemang. Det såldes många våfflor och lotter. Alla var mycket nöjda och det 
hade varit besökare på alla platser runt om Ringamåla trots att vädret inte varit det bästa. 
 
Hans (Åryd) rapporterade från det seminariet han deltagit på i Mörrum som handlade om 
laxens betydelse för tillväxt, sysselsättning och investeringar runt om i våra laxbärande älvar. 
Han tog även upp att han var mycket tacksam för att det kommit upp hjärtstartare. 
 
Monica (Svängsta)berättade om att de haft en lyckad Svängsta dag med 1009 besökande. 
Många utställare och många aktiviteter som var riktade till barnfamiljer. Sven Melander var 
med och kåserade och kyrkan hade en utomhus gudstjänst. 
 
Karoline (Tararp – Nötabråne) rapporterade att årets andra spelmansstämma var lyckad med 
många besökare.  
 
Marco rapporterade om årets Smakfestival som hade strax över 2000 besökare och 32 
utställare. Till nästa år vill han utöka festivalen med hantverkare.  
 
Magnus (Åryd) hade skickat med att det kommer att vara en välgörenhetskonsert i Åryds 
kyrka den 28 okt. Mer info kommer. 
 
Marianne informerade om den nyanlagda lilla våtmarken i Åryd. Nu är den färdiggrävd och 
längre fram i höst ska den sås in. Till våren – hösten nästa år då marken satt sig kommer får 
att släppas ut för bete. Tanken är även att det ska anläggas en promenadslinga, grillplats, 
informationstavla och fågeltorn i området.  
 
Landsbygdsprogrammet är antaget. Därifrån finns det möjlighet att söka pengar. Läs mer på  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html 
Länsstyrelsen ska ut på turné och berätta mer om Landsbygdsprogrammet och hur man 
söker (se bif dok.) 

 
Leader; kommunen har tagit beslut nu om att gå med i det nya Leaderområdet. Det kommer 
att omfatta 11 kommuner och fyra fonder. Jordbruksfonden, Havs och fiskeri fonden, 
Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. I okt/nov ska valberedningens arbete vara 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html


  

klart. I nov/dec – Första årsstämman för SydostLeader (Ledningsgruppens arbete klart!) Den 
31 dec är sista ansökningsdag för att starta nytt leaderområde. I Jan ska 
verksamhetskontoret organiseras och i feb kan man börja bereda projektansökningar. I Mars 
påbörjar Jordbruksverket handläggning av projektbeslut och i april påbörjar Jordbruksverket 
handlägga utbetalning av drift/projektstöd. Läs mer på http://leadersydost.se/ 
 
Ekonomi 
Vi har fått in en ansökan. Halasjö Hembygdsförening inkom med en ansökan om 
administrationsbidrag på 2000 kronor. 
Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag. 
Halasjö Hembygdsförening inkom med en ansökan om projektbidrag på 5000 kronor.  
Inget beslut togs men gruppen är positiv till arrangemanget men efterfrågar en mer utförlig 
budget innan beslut kan tas. 
 
På Gång 

 Glöm inte att sprida ut Arbetsförmedlingen on Tour! Företag och organisationer är 
välkomna till en informationskväll den 13 okt i Södra Hoka. Se bif dok. 

 Studieresan. Det kommer att bli en studieresa den 5 nov. En personlig inbjudan 
kommer att skickas ut längre fram då programmet är klart. Målet är att göra ett 
besök i Allhallen i Holmsjö. Mer info kommer inom kort. 

 Årets Glöggkväll kommer att vara den 8 dec i Smörjgropen i Svängsta. Mer info 
kommer. 

 Karoline berättade att de gör en ansökan till Boverket för att tillgänglighetsanpassa 
sina toaletter och göra en ramp. De anordnar en 90 tals fest i helgen, alla välkomna.  
De kommer också att anordna en höstmarknad 24 okt. Den 21 november blir det en 
medlemsfest då det vankas 50 års jubileum och sen avslutar man året med en Lucia 
fest söndagen närmast lucia. 

 Hans berättade att den 21 /10 så har biblioteket i Åryds friskola en kväll med Leif 
Ohlsson och att man kommer att servera kaffe och hembakat med start kl 19.00 

 Monica berättade att man kommer att ha ett möte gällande boendefrågan onsdag 
den 4 nov. Mer info kommer. 

 
Övriga frågor  
Sigurd tog upp problemen med att det finns inte finns några bussförbindelser för de som har 
svårt att ta sig med bil. Det är även bekymmer med vägen som inte är anpassad till den 
tunga trafik som kör. Framförallt är det problem på hösten och vintern. 
 
Karoline tog upp farthindren som är efter Froarpsvägen. De är trafikfarliga. Det behövs 
bättre skyltning! Hon har tagit upp det med Per Ingströmer som är trafikingenjör. Det är ett 
vägmöte den 10 nov. 
 
Marianne och Marco tog upp frågan om vilket fokus vi ska ha. Hur tänker ni er ort om tre år? 
Vad ska ha hänt? Vilka fokusfrågor ska vi arbeta med? För att vi ska kunna ha en 
Landsbygdsstrategi som bygger på vad ni som är boende på landsbygden har för behov så 
måste vi veta det så att fokus sätts på de rätta frågorna. Tänk lite stort! Till exempel, hur får 
vi fler att välja att bosätta sig på landsbygden? Hur lockar vi fler besökare till landsbygden? 
Hur arbetar vi för att få de som bor på landsbygden att vilja stanna kvar och inte flytta till 
mer urbana miljöer? Hur gör vi orterna mer attraktiva? Hur får vi fler företagare? 

 

Vilka är de 5 viktigaste frågorna för er ort? Ta upp diskussionen inom era 
grupper. Ta med er era funderingar till mötet den 3 dec.  

 
Nästa möte, studieresan den 5 nov. 

Marianne tackade för ett trevligt, inspirerande möte! 
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