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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt första digitala möte och förklarade Karlshamns 

landsbygds - och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Christer Fast, Hallo Mörrum 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4.  Rapporter 
Marco rapporterade från KS 
  
Den fördjupade översiktsplanen håller på att tas fram för Mörrum.  
 
Vid budgetförhandlingarna med koalitionen så kunde Marco bara konstatera att landsbygden inte 
prioriteras men att vi trots alla besparingar, att budgeten för landsbygdspengarna ligger kvar.  
 
Mörrums Scoutkår och Asarums IF har fått bidrag för sina bredbandsanslutningar. 
 
KS har gett KEAB klartecken att slutföra fibersatsningen i Skärgården. 
 
Lola Ivarsson (Tockarps gård) som var vår stipendiat för i år blev mycket överraskad och rörd över 
uppmärksamheten. Det blev mycket media på detta och som Marco sa, det är den roligaste dagen på 
året. Faktiskt i år kunde vi verkligen hemlighålla det för stipendiaten! 
 
Marianne rapporterade att årets Gårdsbutiksrunda blev trots Coronan mycket lyckad. Nästa års 
planeringar är i full gång.  
 
Iordningställandet i Elleholm med parkeringen, röjning längs ån samt flyttning av en toalett kommer 
att vara klart innan årsskiftet, det var en åtgärd inom ARK56.   
 
Den 2 december blev det klar med att lägga ned föregångaren till vårt råd, LUKA. Sedan 2012 har den 
föreningen varit vilande men nu har den avslutats. 
 
Linda rapporterade om att LRF tillsammans med AF och Kommunens arbetscentrum samt Marianne 
deltagit på ett digitalt möte. Det gällde vilka möjligheter AF och Arbetscentrum har med att hjälpa till 
med att koppla ihop arbetssökande med lediga arbeten inom de gröna näringarna. Bra möte där nya 
kontakter togs för fortsatta samtal. 
 
LRF lokalavdelning i Åryd har lagt ned och gått med i Hällaryds lokalavdelning.  
 
LRF kommungrupp har haft ett vägmöte med Karlshamns kommun gällande bärigheten på våra vägar 
som då gäller att vägarna måste hålla för timmerbilar med släp.  
 
LRF Sydost har även gjort en liten film som visats på deras site på FB.    
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Hans berättade att renoveringen utav gamla skolan i Åryd pågår för fullt med många ideella krafter. 
Skolan planeras att öppna inför vårterminen. Det är ett mycket stort engagemang! 
 
Tararp-Nötabråne har fått ställa in alla uthyrningar och event och istället har de ägnat sig åt att 
renovera.  
 
I Halahult har man också haft inställda uthyrningar och event och istället haft många diskussioner om 
vad som händer i de norra delarna av kommunen. De har skrivit ett brev till Kommunen och 
Kommunchefen har besvarat brevet men inte till belåtenhet. Bemötandet från kommunen 
diskuterades också och Kristina uppmanade alla att gå in på Region Blekinges websida och svara på 
den enkät som ligger där https://regionblekinge.se/5.6d9010f175d5a3f10c1c73f.html. 
Bostadsbyggande är något som saknas och där behöver alla lediga tomter kunna ses, gärna genom 
Karlshamns kommuns hemsida. 
Offerlunden har nu blivit iordninggjord tack vare hembygdsföreningen och Länsstyrelsen. En 
kompletterande skylt vid den lodräta bergväggen kommer att tas fram för att belysa de geografiska 
förhållandena på platsen. En ny lyktstolpe är nu uppsatt vid föreningens lokal. 
 
I Mörrum händer det mycket. Dels den ommålningen utav fastigheter (Skolor och hembygdsgård) och 
byggnation av ny skola samt att den nya träningshallen på Jössa är klar. Där har det även kommit upp 
ett utomhusgym. Iordningställande av strandpromenaden är på gång. Näringslivskontoret har haft en 
Walk and Talk med ett 40-tal deltagare i november.  
 
I Svängsta har nu Coop renoverat klart sin butik och det blev mycket bra med nya kylar och frysar. Eva 
och Monica tog upp om Friluftsåret och det man kan konstatera är att det saknas entreprenörer. I 
Svängstaparken är scenen klar och bredbandsgrävningarna och anslutningarna börjar vara klart. Man 
har haft en gemensamhetsdag med tipsrunda utomhus med ca 135 personer spridda för 
Coronasäkerheten.  
 
Anton tog upp diskussionerna gällande lekplatserna i Ringamåla. Man kommer på sikt att lägga ned 
den kommunala lekplatsen men utöka och säkerhetsanpassa den som är på förskolan så att 
allmänheten kan använda den. Vad det gäller förskolan så är det 9 barn inskrivna och 6 stycken som 
står inskrivna för att börja under 2021. Fotbollsplanen är en leråker då man har haft hjälp av Vildsvinen 
i trakten som bökat om allt ihop. Anton berättade att de inte hunnit ta tag i fotbollsföreningen ännu 
men nu börjar det vara så pass mycket barn att man funderar på att starta knattefotboll. 
Han tog även upp boendefrågan då det är ett problem med att fastigheterna hamnar hos utsocknes 
och blir till fritidsboende. Han efterlyser om man kan på något sätt kan få in boplikt så att den som 
köper en fastighet även ska bo där. Problemet är också att en del fastigheter inte säljs av svenska 
mäklare utan att det bara går ut på försäljning i Danmark.  
 
§ 5.  Ekonomi 
Pengarna som blev kvar vid nedläggningen utav LUKA 24 412,18 kronor på Sparbanken i Karlshamn 
samt 87 kronor i handkassan kommer att tillfalla någon aktivitet som kommer hela landsbygden i 
Karlshamn. I den nya budgeten inför 2021 så kommer det inte bli några förändringar för oss. Vi kommer 
inte att få minskat anslag. Oppositionen hade gått fram med en skuggbudget och i den ville man stänga 
Ihre Naturskola, sälja Ringamåla Gamla skola och lägga ned förskolan. Men förskolan har idag nio 
inskrivna barn och fler är på gång inför nästa termin. Inget av förslagen blev antagna så INGA 
nedläggningar är på gång. 
 

https://regionblekinge.se/5.6d9010f175d5a3f10c1c73f.html
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§ 6.  På gång 
Nästa år kommer det gå av stapeln ett av Naturvårdsverkets satsningar, Friluftsåret 2021. 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/ 
 
Det innebär att under året så kan alla som vill delta i lite olika satsningar. Det kan vara vandringar, 
prova på, äta utomhus, sova ute m.m. Ja allt som kan göra att vi lyfter alla möjligheter som går att 
utföra utomhus. Här spelar föreningarna en viktig roll för att på sina orter få människor att röra sig 
utomhus och besöka platser där de tidigare inte varit. 4Fundera över hur ni kan bidra, både som 
förening och även enskild så samlar vi ihop det och sammanställer till allmänheten. Det Linda skickade 
med oss var att även här måste vi vara bättre på att informera om vilka skyldigheter vi har och att vi 
lyfta fram att vi måste visa hänsyn till både markägare och naturen då vi befinner oss utomhus i 
naturen.  
 
LRF ska ha möte med kommunledningen gällande byggnationer på jordbruksmark under vecka 50. 
 
§ 7. Övriga frågor 
Lifs – Som det nu ser ut har Jonas Månsson tillsammans med sin syster besökt Stockholm och ledningen 
för Lifs. Han har fått ett förslag på avtal för att kunna leverera varor till Kyrkhult.  
 
Ödehusinventeringen – Hans undrade hur kostnaderna och nyttan med det ser ut. Marianne har varit 
i kontakt med Falkenberg och där har det varit så att två personer har varit anställda under två års tid 
på 50% för att kunna jobba med projektet. Dessutom har många arbetstimmar internt inom deras 
kommun gått åt till att ta fram underlag för att kunna driva projektet framåt. Till detta har man också 
haft 50 000 kronor i rena pengar för att kunna marknadsföra projektet. Ca 1300 fastigheter hittades 
och mellan 35 – 40 har bytt ägare. Nu är det på gång något i Lessebo och förslaget är att vi kan lyssna 
med dem hur de har lagt upp sin strategi för att finna tomma fastigheter.  
 
Linda lade fram ett förslag som skulle kunna komma från oss ” 10 tips från Karlshamns kommuns 
Landsbygds och skärgårdsråd hur du Coronasäkrar din dag” Vi funderar över det hur det skulle kunna 
se ut.  
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är efter jul den 4 februari och vi ställer in oss 

på att vi genomför mötet digitalt även denna gång. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Christer Fasth, Hallo Mörrum  

Ordförande              Justerare 


