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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   2 juni 2022 
 
 
 
Plats: Svängsta medborgarhus, PRO-lokalen 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
 

Frånvaro  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Linda Eskilsson LRF 

Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 
Thomas Nilsson  LRF 

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

Marie Algotsson Ringamåla Hembygdsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
 

Utses att justera: Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårens sista möte och förklarade Karlshamns landsbygds - 

och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson  
            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Gunn-Marie Hugosson, Hallo Mörrum 
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
Marco rapporterade att gamla kommunhuset i Hällaryd är sålt och det ska byggas bostäder. Köparna 
har lokal anknytning. 
 
Svängstabadet – ingångsättningsbeslutet är taget och alla partier var överens.   
 
Vad det gäller busstrafiken i kommunen så är det Länstrafiken som kör där det är mest lönsamt. På 
sträckor som kommunen själva tycker ska köras måste man köpa tilläggstrafik. Man har tagit beslut att 
fortsätta köpa turerna till Åryd. Från och med 1 juni får även alla från 70 års ålder åka gratis på de linjer 
som finns och under tider då bussarna är mindre belastade.  
 
Näringslivsrankingen har kommit och äntligen har Karlshamns kommun höjt sig. Vi ökar mest i länet 
där vi har ökat i 13 av 15 olika parametrar. Vi har gått från 3,0 till 3,3 i undersökningen. Snittet i landet 
ligger på 3,43. https://www.foretagsklimat.se/ 
 
Guöplatån där har kommunen röjt men ingenting har ännu hänt med byggnationerna på grund av 
överklagan. I övrigt vad det gäller Guö Värdshus så är detaljplanen godkänd och man öppnar upp för 
bostäder, hotell och kontor.  
 
Marianne: Har deltagit i landsbygdsriksdagen i Jönköping. Mycket intressant och inspirerande. Första 
dagen åkte vi ut på bussutflykt för att titta på hur man av gamla kvarnar byggt upp besöksmål. Vi har 
fått inspiration från olika Leaderprojekt  och lyssnat på föreläsningar om bla. Kulturarvet som en resurs 
för landsbygdsutveckling, Om utmaningar och vägar framåt för by och bostadsutveckling, Hållbar 
platsutveckling m.m. Vi var där tillsammans med Länsbygderådet och det som nu kommer att hända 
är att vi ska träffas för att se om vi kan bygga ihop ett Leaderprojekt för Blekinges kommuner för att 
lyfta vårt kulturarv. Återkommer med mer information längre fram.  
 
Ansökan gällande cykelvägen mellan Guövik och Köpegårda till SydostLeader är insänd. Den hinner 
inte komma upp i laggruppen den 17 juni utan kommer nog upp till hösten. Man har fått 
medfinansiering av Karlshamns kommun, Region Blekinge och Sparbanken Eken. Den sistnämnda 
bidrar med  driften av cykelvägen.  
 
Planeringen av Brännpunkt landsbygd rullar vidare. Programmet väntas vara klart innan sommaren. 
Mer information kommer.  
 

https://www.foretagsklimat.se/
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X rundan är nu igång i Mörrum och vid premiären var det ca 30 personer som deltog. Man har även 
genomfört 11 maj och det blev riktigt lyckat! Man hade flyttat ihop alla knallar och täppt ihop de 
tomrum som var tidigare så det blev ett bättre flöde av människor. Tyvärr så kom regnet en timme för 
tidigt så många besökare gick hem precis när notdragningen genomfördes.  
 
I Halahult har man haft en Smådjurmarknad som var välbesökt med utställare och grillning av  
dovhjortskorv. Ett mycket lyckat event! 
 
§ 5. Remissen 
Vi diskuterade synpunkterna som kommit och Marianne skriver ihop ett yttrande och lämnar in.  
 
§ 6. Friluftsplanen 
Vi gick vidare med dokumentet och har landat i en handlingsplan som vi ska arbeta med under 2022 – 
2026. Den ska vi gå igenom och stämma av arbetet regelbundet och revidera det en gång per år. 
Rimligtvis vid första mötet för året för att påminna om arbetet.  
 
§ 7. Ekonomi 
Ansökningar för administrationsbidrag har inkommit från Hällaryds samhällsförening på 2 000 kr. De 
har även ansökt om projektbidrag på 5 000kr för Hällarydsdagen. Mötet beviljade ansökningarna. 
 
§ 8. På gång 
De som blev tilldelade årets Eldsjälspris var Palle och Lisa Berntsson.   Stipendiet delas ut på fredag den 
3 juni kl 19.45 på Klockarebacken, i pausen vid Hällaryds IF:s hemmamatch.  
 
Hur ska vi fortsätta vårt arbete?  
 
Förslag är att alla föreningar gör lokala handlingsplaner. Planerna ska spegla invånarna på orten, deras 
ambitioner och idéer. Alla i bygden ska ha möjlighet att påverka innehållet i planen, och kunna 
engagera sig för att förverkliga den! En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att prioritera, organisera 
och förankra aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka 
på. Planerna kommer även att ligga som underlag i det kommande ÖP arbetet. Ett tips är att kontakta 
Studieförbundet och göra det som studiecirklar.  
 
För att göra orterna mer attraktiva ligger ett ärende som ska upp i KS för beslut om att införa 
Byförsköningspengar. Det är medel som alla föreningar kan söka om man vill göra något för att 
försköna sin bygd.  
 
Vi vill fortsätta med att vara en remissinstans för olika ärenden i kommunen och då är det viktigt att 
remisserna tas upp i respektive förening för synpunkter.  
 
Vi hade tidigare förslag på att man skulle marknadsföra de olika orterna för att få fler att upptäcka 
landsbygden i kommunen. Vi hade pengar avsatt från LUKA för att göra något som hela kommunen 
kan dra nytta av. Ett förslag är att vi gemensamt gör en folder som kan heta ”Historiska sevärdheter i 
Karlshamns kommun”. Alla föreningar får i uppdrag att gå tillbaka till sina styrelser där ni väljer ut fem 
olika platser som är speciella och som man kan besöka.  Under sommaren tar ni fina bilder av platsen.  
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Vi arbetar med texterna och bilderna under hösten och sen kan vi trycka upp en broschyr som kan 
distribueras under våren. 
 
Näringsliv kommer under hösten att fokusera på olika aktiviteter under 10 dagar. Tanken är att vi ska 
ha landsbygdsfokus på ett frukostmöte 21/10, var ska vi vara och vad ska vi fylla morgonen med? 
Frågan är öppen så kom med förslag på plats och innehåll.  
 
Politikerhearingen - Vi bestämde datum och det blir torsdagen den 25 augusti. Jenny Lindborg är 
tillfrågad som moderator. Vi frågar om Lina Eskilsson kan sköta anteckningarna.  Vilka partier ska 
erbjudas plats? Vi beslöt att det är de partier som sitter i Fullmäktige. De partier som inte sitter där 
erbjuds plats i foajén för att presentera sina partier. Marianne skickar ut inbjudan till partierna. Det 
som behövs är frågor att ställa till politikerna. En uppmaning till alla föreningar är att inkomma med 
fem frågor var som man vill ha svar på. En arbetsgrupp utses för att gå igenom frågorna och landa hem 
dem. Svängsta medborgarhus är bokad. 
 
Hjärtstartaren är nu på plats utomhus i Svängsta och båda museerna har öppet 6 gånger under 
sommaren.  
 
Jesper Bengtsson är ny ordförande för Emneboda samhällsförening.  
 
Hällarydsdagen är på lördag den 4 juni.  
 
§ 9. Övriga frågor 
 
Svängsta samhällsförening vill veta om kommunen kan bistå med handledare till en grupp 
feriearbetare. Marianne kollar upp och återkommer i frågan. 
 
Hällaryds samhällsförening vill ha Helikopterflygning för allmänheten över Hällaryd. Frågan är bara var 
de skulle kunna landa och vem som ger tillstånd. Marianne kollar upp och återkommer.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är på Teams den 23 augusti för att gå igenom 

Politikerhearingen den 25 aug. Nytt ordinarie stort möte kommer då att vara den 1 sept.  

 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  

 

 

 


