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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   3 februari 2022 
 
 
 
Plats Digitalt, Teams 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Thomas Nilsson  LRF 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

 

Frånvaro  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens Hembygdsförening 
Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Monica Nobach Svängsta Samhällsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till årets första möte och förklarade Karlshamns landsbygds - 

och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson  
            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Monica Nobach, Svängsta 
Samhällsförening 
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
 
Marco rapporterade från KS. Det har byggts en ny skola i Mörrum och nu har man tagit beslut att bygga 
en ny idrottshall. Man ska påbörja arbetet 2022 och det planeras stå klart 2023.  
 
Vi har en del gamla skolbyggnader och en gammal brandstation i Mörrum som man nu beslutat att 
sälja och även då ändra detaljplanen för andra ändamål så att bostäder kan byggas. Marco meddelade 
att det i beslutet också står att fasaderna på skolbyggnaderna måste bevaras.  
 
60 000kr till aktivitetspengar är beviljade. 
 
Gamla villaområdet vid rälsvägen i Mörrum mitt emot Jössa. KN-invest vill köpa tomterna för ca 2 
miljoner kronor + va och vägar för att bygga marklägenheter. 
 
Genom att borgensramen nu blivit utökad så är det aktuellt med att bygga bostäder i gamla 
kommunhuset i Hällaryd igen. Det man väntar på är starbesked.  Först ska frågan tillbaka till 
Stadsvapnet för godkännande.  
 
Sörgården – lagts ned och fastigheterna är sålda. Pengarna från försäljningen ska gå till välgörande 
ändamål genom en ny stiftelse.  
 
Marco rapporterade om Järnvägen, från regionens sida förespråkar man dubbelspår och ställer det 
mot Sydostlänken. Sydostlänken behövs för hela Blekinge om vi ska kunna behålla de arbetsplatser 
som är beroende av Sydostlänken. Marco har påtalat att ingen kommun av Karlshamns storlek har 
dubbelspår så det blir nog inte aktuellt. Regionen vill inte stänga stationen i Mörrum så vi håller 
tummarna att trafikverket går på deras linje vad det gäller Mörrum. 
 
Badplatsen Ällhölen. Nu har kommun och fastighetsägare kommit överens om ett arrendeavtal 
angående badplatsen vid Ällhölen. Glädjande att detta kommit till ett avslut och att vi kan ha denna 
pärla till badplats tillgänglig för allmänheten. Sprid gärna detta så att andra rykten inte sprids. Ett 3-
årigt avtal är påskrivet. 



 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00 

 
Kyrkan och kommunen är överens om nytt avtal så kyrkan stannar i Gamla skolan i Ringamåla.   
 
Näringslivskontoret var ute på fem olika platser i kommunen i nov – dec för att skapa dialog och berätta 
om vår verksamhet. Planerna att detta ska fortsätta under våren. 
 
Skärgårdstrafiken Totalt har vi haft 26 824 resande med Skärgårdstrafiken under 2021. Det är en 
ökning med 21,4% från föregående år. Det har varit en ökning på alla linjer utom Karlshamn – Tjärö. 
Orsaken till det är att de flesta åker från Järnavik + att de själva har båt som tar resenärerna. Inför 2022 
kommer vi att lägga in ytterligare en avgång från Tärnö (16 876 resenärer) samt att man byter båt och 
med det ökar kapaciteten från 60 passagerare till 120. Förslag ligger även på att få en senare kvällstur 
från Tärnö samt att utöka hela lågsäsongstrafiken till den 11 sept. Detta möjliggör att näringens aktörer 
kan utöka sin säsong.   
 
Avtalet med Nottastugan där har man fått till ett kort avtal på ett år åt gången. Det man behöver hjälp 
med är med skylt och marknadsföring. Marco tar kontakt med Ann-Louise för att diskutera vidare. 
Föreningen kommer att bygga lekstugan själv.  
 
Monica;  I Svängsta finns ingen hjärtstartare utomhus. Banken och Coop har men vill inte sätta upp 
dem utomhus. Kan samhällsföreningen få bidrag till det? Marco kollar av med politiken och 
återkommer. De har haft ett Lan med ungdomar som var väldigt lyckat så de ska ha ett nytt i mars. 
Skolmuseet där har man kontakt med kulturnämnden. De har även haft kontakt med Tony (Chefen för 
Kronolaxfisket)  och bjudit in honom till nästa möte för att berätta om planerna för fisket i Svängsta. 
Vid Hundsjön behöver man fälla lite träd och sätta upp skyltar och bänkar och bord. 
Samhällsföreningen sköter platsen. Kan man lämna in ansökan för det? Kan man göra en boulbana 
inomhus på Halda? Varför flyttar man inte ut verksamheter/tjänstemän till Halda då det är så många 
fina lokaler som står tomma. Vi behöver hushålla med de lokaler som finns. Svängstadagens fokus 
handlar om kultur och musik. 
 
Christer; julmarknad i Mörrum i Folkets hus blev mycket lyckat. Bra lokaler. Bra besöks antal och 
försäljarna vad nöjda. 
 
§ 5. Komplettering av KF fokusområden 
 
Lisbeth har inkommit med en skrivelse som är utskickad till hela gruppen gällande att hon anser att 
boende på landsbygden är segregerade från resten av Karlshamns kommun och att de inte ges samma 
möjligheter till information och delaktighet. Vi diskuterade frågan med många kloka synpunkter och 
kommentarer. Alla tar med sig frågan och funderar över hur vi kan göra det bättre till nästa möte.  
 
§ 6. Ekonomi 
 
Inga ansökningar har inkommit. Glöm inte att söka era administrationsbidrag och projektbidrag! 
 
§ 7. På gång 
 
Brännpunkt landsbygd. Det kommer att vara ett event den 9 november som handlar om att lyfta och 
ge inspiration om landsbygden. De som kommer att bjudas in är politiker, tjänstemän och 
representanter från kommunerna. Boka in datumet i era kalendrar.  
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Landsbygdsriksdagen maj 20 – 22 maj i Jönköping. Är det någon som vill åka på det? Se länk 
https://landsbygdsriksdagen.se/  
 
Nytt projekt beviljat av SydostLeader. Förstudie av Mien – Ire som handlar om att identifiera och ta 
fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som har fokus på att stärka 
landsbygdens attraktionskraft samt att öka tillväxten för Karlshamns kommuns landsbygd. Förstudien 
kommer att undersöka vilka förutsättningar som finns för att stärka den lokala identiteten, utveckla 
entreprenörskapet samt att öka flödet av besökande till skogsbygden. Förstudien beräknas ta ett år 
och under denna tid skall även en ny projektansökan lämnas in för ett genomförandeprojekt.  
 
Fiskepremiären den 26 mars. Där kommer det att bli många utställare längs ån. Marianne, Marjut och 
Hallo Mörrum samarbetar med detta. Känner ni till några utställare så meddela Marianne eller 
Christer. 
 
Skärgårdsbryggor. Under nästa år riktas fokus mot öarna Bockö och Fölsö. Där ska det sättas upp två 
flytbryggor. Det handlar om två betongbryggor på 20 meter vardera. Satsningen kan göras efter att 
länsstyrelsen beviljat en ansökan och stöttar med 400 000 kronor i bidrag. När det gäller Fölsö kommer 
man också att uppföra ett vindskydd som ska ge möjlighet till övernattning på ön. Planer finns även på 
att anlägga en grillplats i anslutning till vindskyddet. 
 
Nytt projekt med Blekinge Arkipelag. SKÄRGÅRDSBETE BLEKINGE, HÅLLBARA LOKALA LIVSMEDEL FÖR 
MÄNNISKA OCH MÅNGFALD. Kick off den 16 februari 18:00–20:15. Se bifogat dokument. 
 
Eriksberg har fått bygglov för ny hotelldel. Den nya hotellbyggnaden blir en fristående träbyggnad i tre 
plan, där samtliga 23 rum har utsikt över Savannen. Några av rummen kommer att ha glasgolv för att 
förstärka upplevelsen med närheten till djuren och naturen. Fokus är hållbarhet och lärande om hur 
djur och natur fungerar. Läs mer på;  
https://www.eriksberg.se/nyhetsartiklarc/bygglov?utm_campaign=cmp_2865093&utm_source=geta
newsletter&utm_medium=email 
 
§ 8. Övriga frågor 
 
Stipendiet. Vill bara påminna er om att ni måste ta upp det som en punkt i era styrelser och komma in 
med nomineringar. Vi behöver få in det senast den 31 mars. 
 
Karoline; Snart är det dags till nytt val för Länsbygderådet. Karoline kommer att lämna sin plats. Man 
har fått två nya ordförande som känns framåt och nytänkande. Linda sitter med som suppleant. Det är 
en viktig plats. Den som ska sitta i Länsbygderådet behöver vara en som har tid att vara deltagande en 
gång i månaden. Linda funderar och återkopplar till Thomas.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 3 mars och denna gång blir det på 

Näringslivskontoret, Hamngatan 5. Det är den lilla gruppen som träffas. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare       Monica Nobach, Svängsta Samhällsförening   

Ordförande              Justerare  
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