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Minnesanteckningar torsdagen 3 dec 18.30 -20.30 i 
Mörrumssalen, Rådhuset  

 

Marianne hälsade välkommen till årets sista möte. 
Marianne började med att berätta om vår studieresa med slutdestination 
Allhallen i Holmsjö.  
 
Därefter presenterades arbetet kring Arbetsförmedlingen on Tour. 
Landsbygdsutvecklarna i länet tillsammans med Arbetsförmedlingen gjorde fem 
stopp, ett stopp i varje kommun där man presenterade vad arbetsförmedlingen 
kan hjälpa företagen och organisationerna med.  
Resultatet har gett;  

 Möte med 170 företag och organisationer 

 Alla företag som var med får en egen kontakt samt alla får hembesök.  

 I dagsläget ca 30 företag har följts upp 

 Resulterat i anställningar, praktikplatser och ett nystartat företag. 

 Under första kvartalet 2016, Arbetsgivaransvar och att vara chef 

 Ny runda med AF nästa år 
 

Därefter presenterades landsbygdsprogrammet och vilka möjligheter det finns 
att söka pengar för den lokala utvecklingen. Se bif. Presentation. Har ni frågor 
kring detta, kontakta mig och jag kan även komma till era grupper och berätta 
om detta.  
 
Därefter tog vi upp de olika gruppernas prioriterade områden som vi kommer 
att ta med oss för att kunna få in det i den kommande strategin för 
kommunen.  
 
Svängsta: 

 Förskola skola som fungerar, fler platser i nuläget trångt. 

 Utveckla turismen 

 Attraktiv fritid, Svängsta badet, Lekplats, Spontanidrottsplats 

 Attrahera nya företag till Halda. 

 Förbättrad service till landsbygden (Emnebodavägen) 
 

 

 

 



  

Åryds hembygdsförening 

 Byahus (Gamla skolan) 

 Gympasalen (kommunens) 

 Lekplatsen 

 Utbyggnad av förskolan 

 Tunga trafiken igenom byn (samråden) 

 Cykelväg från Törneryd 

 Kollektivtrafik (Buss 600) 
Nötabråne 

 Skolan toalett 

 Vägförbindelsen mellan korpadalen (miljöverket – granefors) 

 Avlopp från skolan (en slamtömmning) 

 Bussförbindelse mot Asarum (stopp idrottsplats) 

 Stenbro (Räcket trasigt)(Snapphanetiden)(2 veckors jobb) 
Hällaryd 

 Cykelbanan (upphandling på gång) 

 Förbättrad lokaltrafik 

 Cykelbana Åryd, Matvik 

 Fibernät 

 Utbildning – förskola – 1-6 behålla – bibliotek 

 Service – post – apotek –  

 Välkomnande – Hällarydsportalen – välkomnande – grillplats – 
Hundrastgård. 

 Marknadsföring av landsbygden  
Åryd 

 Fiber i Åryd? Gräver fiber till dagiset. Marianne Kollar. 

 Fluktuering på bredbandsuppkopplingen. 
Ringamåla 

 Gamla Skolan – fortsatt arbet 

 Vägunderhållet – hoppiga och dåliga vägar – snöröjning 

 Dagiset brister i fastigheten, lite sand under gungorna. Leksaker 
fastrostade. 

 Badplatsen Ällhölen (kommunal badplats) 

 Fiber 
Halahult 

 Väg 631 behov att breddas för att det är så mycket tung trafik på 
den 

 Elförsörjning, strömavbrott hur lite det blåser, snöar 

 Attraktiv tomtmark för bebyggelse 

 Inflyttning/ Utflyttning 

 Bemötande och engagemang 
 
                      Ekonomi 

52 000 kronor + 30 000 kronor är utbetalda till olika aktiviteter på de olika orterna under 
2015. 
 



  

På Gång 

  Glöm inte att anmäla er till Glöggkvällen i Svängsta den 8 dec.  

Övriga frågor 

Marco påminde att vi 2016 måste ha styrelsebeslut från era organisationer om vilka som 
ska representera organisationen i Karlshamns Landsbygdsråd. En ordinarie och en 
suppleant. Gärna en man och en kvinna.  

 

Vi avslutade kvällen med att Magnus Arvidsson berättade om sitt arbete inom Kyrkan 
som Flyktingsamordnare. 
 

Nästa möte 4 februari 2016. Kl 18.30 

Marianne och Marco tackade för ett händelserikt år och väl mött 2016. 


