
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)
  
   2 maj 2019 
 
Plats och tid; Forneboda bygdeföening, Mörrum klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

 

Frånvaro  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening  

Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Thomas Nilsson  LRF 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

 

Utses att justera:  

Justering:  Jenny Ödman, Forneboda bygdeförening  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

öppnat. 

§ 2. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna, Jenny Ödman Forneboda bygdeförening 

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Information från Gatuingenjör Ola Karlsson 

Ola Karlsson som från början av 2019 är ny gatuingenjör efter Jonas Johansson föredrog vilken roll 

kommunen har gällande enskilda vägar. Han presenterade hur vägnätet ser ut för Karlshamn och vad som 

är bra/dåligt med att kommunen driftar vägnätet. Detta som grund eftersom Trafikverket inte i framtiden 

vill betala ut statliga bidrag till kommunen för drift utan att det bör vara vägföreningar som sköter 

underhållet av vägarna. Vi kommer att återkomma till denna fråga för att bevaka processen. 

§ 5.  Rapporter 
Marco rapporterade från KS; 
Nu är det klart för start att påbörja bygget av Jössarinken. 
Södra cell har beställt ny detaljplan för Rävabygget. 
Ny detaljplan för nya vattenverket 
Gällande nedsläckningen av vissa lyktstolpar på landsbygden har kommunen kommit överens med 
Trafikverket om att överta driften av dem. På sikt kommer stolpar som faller för åldersstrecket att 
ersättas.  
 
Hans rapporterade att i Länsbygderådet kommer Karoline Mattsson att vara ordinarie ledamot och Eva 
Stanlysson gå in som ersättare.  
 
Linda tog upp att LRF har haft möte där man kommit fram till att man vill få mer information om vilka 
markarbeten och grävningar som kommer att ske. Markägarna vill ha mer dialog med kommunen för att 
kunna planera. LRF har fått ny ordförande och det är Lars Berggren. 
 
Eva berättade att hon bokat Åkeholms bygdehus för vårt nästa möte. 
 
Lisbeth berättade att badplatsen börjar bli klar och att det blir fint! 
 
Jenny rapporterade att man tagit ett beslut på att inte längre sprida information till hushållen vid event 
med att man själva delar ut lappar i brevlådorna. Man kommer istället att göra maillistor och börja 
använda sig mer av sociala medier. De hade även en lyckad Valborgsmässoafton med många besökare. 
 
Hällaryd förbereder sig för Hällarydsdagen som är den 25 maj. 
 
Karoline berättade att de hade en explosiv tändning av deras valborgsmässoeld. Lyckad kväll med många 
besökare. 
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§ 6.  Orternas fokusområden  

 LRF  
o vill få bättre kommunikation med kommunen gärna möte för att vara mer delaktig i 

planering och servitutsfrågor 

 Mörrum 
o Livslångt boende utanför stadskärnan  
o Tvåvägskommunikation – närmre kontakt  
o Trivsel i byn ”Håll Sverige rent” – tala med Sveaskog om att de behöver  

 Svängsta 
o Belysning 
o Cykelleden 
o Skolskjutsarna 

 Halahult 
o Bostäder på landsbygden 
o Kommunikation med kommunen 
o Väg 631 
o Attraktiv miljö 

 Forneboda 
o Infrastruktur 
o Fler yngre 
o Boende 

 Ringamåla 
o Boende 
o Infrastruktur 
o Turism 

 Hällaryd 
o Boende 
o Infrastruktur 
o Fritid 

 Tararp-Nötabråne 
o Infrastruktur (busslinje, väghinder Korpadalsvägen, Froarpsvägen)  

Sammanställs och återkopplas vid nästa möte. 
 
§ 7.  Stipendiet 

Vi har fått in ett antal bra kandidater som är nominerade till stipendiet vilka kommer att beredas för 
beslut.   
 
§ 8.  Ekonomi 
Eftersom det inte fungerar fullt ut med kommunens nya hantering och sökmotor för föreningsbidrag 

kommer driftstöden att kunna sökas som tidigare via pappersform. Sista ansökningsdag är den 15 juni för 

behandling i sept. Föreningarna kommer att få ett utskick med mer information. Marco är inte nöjd med 

kommunens hantering av detta.  
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o Emneboda Samhällsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt 

bidrag för 2019.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningen. 

o Hällaryds samhällsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 5000 kronor för 

Hällarydsdagen. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 5000 kronor i projektstöd. 

o Åkeholms byalag har inkommit med en ansökan om projektstöd på 4000 kronor för Vårmarknad. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 2000 kronor i projektstöd. 

 

§ 9.  På gång 

Svängsta samhällsförening och kommunen har upprättat ett skötselavtal för Hundsjön och är på ett år i 

taget. Bengt Svensson blir ansvarig. 

Karlshamns United kommer att sköta städning och parkering vid eventen i sommar hos BM Design. 

Svängsta Samhällsföreningen kommer av vara en av BLT:s lokala korrar. Även Hällaryds samhällsförening 

är korre för BLT.  

Marianne informerade om att den 2 juni kommer det att bli invigning av ARK56 på Eriksberg tillsammans 

med deras familjedag. Många olika aktiviteter och provapå kommer att genomföras. Fritt inträde så ta 

med hela familjen! 

Den 28 maj kommer en Historisk vandring/guidning att ske inom ARK56. Se bif. Dokument 

Studieresan den 15 maj. Begränsat antal personer. Denna inbjudan är för era styrelser. Se bif. Dok. 

§ 10.  Övriga frågor 

Jonas tog upp frågan om vad som händer med den vävstuga som finns i övre våningen i gamla 
kommunhuset nu när det ska rivas. Marianne kollar upp hur det ser ut med lokalen ovanför 
församlingshemmet, om man skulle kunna använda det.  
 
Lisbeth undrade hur det går med att man kan annonsera ut lokalerna för uthyrning via kommunens 
hemsida. Marianne kollar upp och återkommer. 
 
Marco tog upp frågan om utbildning för styrelserna om det finns intresse från föreningarna. De som 
tidigare har varit erbjudna har varit för dyra. Marianne kollar upp och återkommer.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det den 13 juni i Åkeholm och då kallas 

hela gruppen för sista möte för våren.  

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Jenny Ödman, Forneboda bygdeförening 

Ordförande        Justerare 


