
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 
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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS)
  
   1 nov 2018 
 
Plats och tid; Tararp-Nötabrånes hembygdsförening, klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 
Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 
Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  
Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 
Pia Thidell  Hallo Mörrum 
Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 
 
Frånvaro  
Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 
Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 
Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  
Göran Winfridsson Forneboda Bygdeförening 
Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Thomas Nilsson  LRF 
Linda Eskilsson LRF 
 

Utses att justera:  

Justering: Pia Thidell, Hallo Mörrum 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

§ 2. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna  Pia Thidell, Hallo Mörrum som justerare.  

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Rapporter 

Karoline berättade om lokalerna och Tararp – Nötabrånes verksamhet. 

Marco rapporterade. 
 

• Det pågår en utredning gällande badplatser. En del platser kommer att läggas till och en del 
kommer att tas bort. På ett par ställen har det skett ägarskifte så arrendena kommer att 
omförhandlas. Vad det gäller badplatsen i Halahult så är ett nytt avtal klart.  

• Vad det gäller detaljplanen för Hällaryd så har man sammanställt inkomna synpunkter och KS 
har ingenting att tillägga så arbetet går nu vidare.  

• Biblioteket i Åryd kommer upp till beslut i nästa KS. Det blir ett så kallad idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna 
sektorn. Ni kan läsa mer på 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buret_offentligt_partnerskap 

• Det har varit Invigningen av Härnäsbron. Det var ett samarbete mellan Kronolaxfisket och 
Karlshamns kommun samt Trafikverket.  

• Marco tog upp frågan om vägarna. De ska skötas enligt planeringarna. Det har blivit problem 
då vi haft en svår vinter där vägarna farit illa vilket betyder att man har överskridit budgeten 
med 2 miljoner kronor. Det har blivit en förskjutning på i iordningställandet. Inget område 
kommer att bli överhoppat utan man fortsätter enligt den plan man lagt för det kommunala 
vägnätet.  

• Parkeringen vid Tararps – Nötabråne hembygdsgård. När det är många event så kan det bli 
problematiskt med alla bilarna som parkerar hur som helst. Som det nu är så håller polis och 
myndighet på med att göra en översyn så man får en helhet. Det är bekymmersamt då 
Karlshamns kommun inte äger någon mark att upplåta. Marianne kollar upp om det går att få 
skyltat.  

• Forneboda – pysselkvällen blev inställd på grund av att deras egen lokal var uthyrd. 
• Tararp – Nötabråne. Höstmarknaden var välbesökt och Lanet blev bra. 
• Halahult – Skrivelse till trafikverket. Skåpbilen är borta. 
• Svängsta – skrivelse till nämnderna om farlig skolvägen att berörda förvaltningar prioriterar 

det. Skrivelse också om att man ska lyfta ut ur badet ur den fördjupade översiktsplanen. Oro 
med bränderna många familjer känner oro för barnen. Alexabacken – där har kommunen lagt 
en massa stenar nedanför barnens pulkabacke. Nya bord i medborgarhuset. Sopstationen -  
det är bedrövligt. 

• Mörrum – bra krogrunda fullt.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buret_offentligt_partnerskap
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§ 5. Frågor till politiken 
 
De frågor som vi känner att vi skulle kunna arbeta med är;  
Landsbygdssäkringen – alla beslut måste övervägas över hur det påverkar landsbygden. Läs mer på  
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.2e6f24cf152e919a4a3b9b5f/1455705158735/Guide
+f%C3%B6r+landsbygdss%C3%A4kring.pdf 
Boende på landsbygden. 
Försköning utav orterna 
Vägen 
 
§ 6.  Stipendiet 
Vi kommer att dela ut stipendiet vid julmarknaden i Halahult den 3 nov kl 14.00 till Sigurd Karlsson, 
Halahult.  
Vi bestämde också att inför nästa år måste nomineringarna vara inne senast den 30 april - 19 så ni kan 
redan nu börja fundera på vilka ni vill nominera.  
 
§ 7.  På gång 
 
Julmarknaden Törneryd 23 – 25 nov 
 
Julmarknad Svängsta hembygds och Kulturförening 25 nov 
 
Julmarknad Mörrum 9 dec Kronolaxen. 
 
Gilla Karlshamn, workshop 4 dec 
 
Studieresan – ett 30-tal anmälda. 
 
Vi diskuterade ett koncept som heter Lifvs www.lifvs.se vilket är obemannade livsmedelsbutiker. För oss 
skulle Ringamåla vara aktuell för en placering då den inte ska konkurrera med Matöppet på den östra 
sidan.  
 

§ 8.  Ekonomi 

Hallo Mörrum har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 2018.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

Hallo Mörrum har inkommit med en ansökan om projektstöd på 4500 kronor för julmarknaden den  
9 dec.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

§ 9.  Övriga frågor 

I Halahult så finns det en brunn med ett plastlock som är mycket lätt att ta bort. Locket måste säkras då 
det är farligt då barn kan falla ned i brunnen. 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.2e6f24cf152e919a4a3b9b5f/1455705158735/Guide+f%C3%B6r+landsbygdss%C3%A4kring.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.2e6f24cf152e919a4a3b9b5f/1455705158735/Guide+f%C3%B6r+landsbygdss%C3%A4kring.pdf
http://www.lifvs.se/
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En av frågorna vid politikermötet i aug var om simskolor. Föreningar skulle kunna genomföra det genom 
IOP  -  att man har simskola genom avtal med föreningen och kommunen. Kontakta fritidsenheten.    

Det behövs mer projekt i Karlshamn inom Leader och Marianne är behjälplig som bollplank. Kommunens 
medfinansiering är klar och det som föreningarna måste bidra med är sin ideella tid. Kom med idéer!  

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 stora gruppen den 6 dec, i 
Ringamåla gamla skola 18.30 OBS! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare     Pia Thidell, Hallo Mörrum 

Ordförande        Justerare 


