Protokoll

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS)
3 maj 2018
Plats och tid; Forneboda hembygdsgård, klockan 18.30 – 20.30
Stora gruppen
Närvarande Beslutande:
Karoline Mattsson
Eva Stanlysson
Hans Nilsson
Katja Tillqvist
Marco Gustavsson
Marianne Westerberg
Lisbeth Klyft
Pia Thidell
Linda Eskilsson

Tararp – Nötabråne
Svängsta samhällsförening
Åryds bygdekommitté
Forneboda hembygdsförening
Landsbygdssamordnare
Landsbygdsutvecklare
Halasjöbygdens hembygdsförening
Hallo Mörrum
LRF

Frånvaro
Jörgen Friberg
Jonas Månsson
Ivan Netitze
Anton Berggren
Marie Algotsson
Sigurd Karlsson
Kristina Lindfors
Ute Klemt Andersson
Göran Winfridsson
Thomas Nilsson

Hallo Mörrum
Hällaryds samhällsförening
Hällaryds samhällsförening
Ringamåla Bygdekommitté
Ringamåla Bygdekommitté
Halasjöbygdens hembygdsförening
Åryds Bygdekommitté
Tararp - Nötabråne
Forneboda Hembygdsförening
LRF

Utses att justera:

Linda Eskilsson, LRF

Justeringsdatum:

16 maj -18

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten
Rådhuset, 374 81 Karlshamn
E-post. naringsliv@karlshamn.se Tel. 0454-815 00, Fax. 0454-816 25

§ 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 Linda Eskilsson som justerare.
§ 3. Dagordning
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.
§ 4. Rapporter
Marco rapporterade från KSAU.
Nu har det varit beslut om tillsättning av ett årligt stipendium i KSAU och KS. Då är det dags att
nominera igen. Skicka in nomineringarna till Marianne. Kriteriet som vi tidigare bestämt är att
stipendiet kan tilldelas grupper eller enskilda personer som bevis på uppskattning för insatser inom
område som är av betydelse för landsbygden i Karlshamns kommun. Nominera inom era grupper och
lämna in innan den 7 juni till Marianne.
Marco rapporterade att han haft möte med KEAB gällande vita fläckar vid bredbandsnedläggningen.
Nu håller Telia på att koppla ned kopparledningarna och de har ansvar att finna nya lösningar för
teletrafiken. Det man måste vara uppmärksam på är att det i det finstilat står ”I möjligaste mån”.
Telia hänvisar inte till några andra lösningar än de som de själva har men det finns andra bolag som
har andra lösningar som har blivit mycket billigare. Kontakta KEAB för att komma till rätta personer
för information vidare.
Svängsta
De har haft ett möte med kommunen för utveckling av Svängsta. Det var mycket bra och man arbetade i
flera grupper för att diskutera fram vilka behov man såg. Det är även på planeringsstadiet att det ska
börja gå snabbussar mellan Svängsta och Mörrum.
Forneboda
De har haft Valborgsfirande och det kom ca 100 – 150 personer trots dåligt väder.
Tararp – Nötabråne
De har också haft Valborgsfirande och de var väldigt nöjd med årets talare, Bågskytteklubben tände
bålet.
Halasjöbygden
De har också haft sitt traditionella valborgsfirande.
Hällaryd
De har haft Valborgsfirande. Linda rapporterade att det varit många inbrott på sista tiden i skärgården.
Hallo Mörrum
11 maj är på gång och det är Nöjeskompaniet som är arrangör av det. Det kommer att vara en auktion
och alla pengar går oavkortat till Hallo Mörrum! Bra initiativ!
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De har även lyft frågan om hur man skulle kunna utveckla Julmarknaden i Mörrum och man kommer att
sammankalla till ett gemensamt möte för att se hur man kan gå vidare med detta event. De hade också
diskuterat att ha någon form av utfrågning av politiker innan valet.
Åryds bygderåd
De har för första gången på väldigt länge haft Valborgsmässofirande i bygdegården och det var mycket
välkommet att de kommit igång med den aktiviteten igen.
Marianne
• Landsbygdsutvecklaren har varit i Stockholm på en konferens som handlade om friluftslivet.
Mycket intressant och givande konferens. Naturvårdsverket utdelar årligen ett pris för bästa
friluftskommun. Karlshamn låg 2014 på 239 plats av 250 deltagande kommuner. Därefter har vi
tagit steget upp och har blivit bäst i Blekinge och på en hedrande 22 plats i Sverige. Med lite mer
ansträngning skulle vi kunna ta hem priset! Läs gärna mer på:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Friluftsliv/Sveriges-friluftskommun/Sundsvall-ar-Sveriges-friluftskommun-2018/
• Landsbygdsutvecklaren har deltagit i en Framtidsspaning i Tingsryd. En intressant föreläsare som
hette Charlie Karlsson, professor Jönköping internationella business school. Han pratade om
entreprenörskapet – medlet för landsbygdsutveckling. Han är inbjuden till ett frukostmöte
under året för att hålla en presentation där han lyfter landsbygdsfrågorna. Datumet är inte ännu
satt. Mer info kommer.
• Här kommer en kort info om läget för utbyggnaden av Ire:
Ire skulle ha varit i full gång enligt utbyggnadsplanen för VA.
Så är det inte.
Revideringen av VA-planen är framskjuten till i höst, för att kunna samordnas med översiktsplan
etc. Då kommer man att gå igenom vilka områden som ska byggas ut och i vilken ordning detta
ska ske. När vi får ett politiskt beslut på revideringen börjar vi jobba vidare efter vad detta beslut
säger.
Det som har stoppat detta hittills är bla överklagande av överföringsledningen mellan Sternö
och Mörrum som ledde till att ärendet skickades tillbaka till Lantmäteriet för ny handläggning
och är åter överklagat, föroreningarna i Granefors som gjorde att vi fick utreda omfattningen av
dessa. Vi uppskattar att vi har tappat mellan två och tre år på detta.
OM detta ovan är klart när revideringen av utbyggnaden är klar och det beslutats att vi ska
bygga ut Ire som nästa område så fortsätter vi där vi var, dvs med att se hur en anläggning för
avlopp/spillvatten ska utformas. Fortsätter handläggningstid och överklaganden som de senaste
åren, så kommer det att dröja många år innan Ire är utbyggt.
§ 5.
Politiker hearing inför valet
Lokalen är bokad till den 23 augusti. De Politiker som anmält sitt intresse för att delta är;
Per – Ola Mattsson
(S)
Marco Gustavsson
(C)
Magnus Gärebring
(M)
Claes Jansson
(MP)
Lotta Lorentzon
(MP)
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Glöm inte att komma in med ca fem frågor till arbetsgruppen som ni vill lyfta inför publik. Men
observera!!!!! Det är inte säkert att alla frågorna kommer att ställas. Det är arbetsgruppen som kommer
att sätta samman frågorna då flera frågor kanske har samma karaktär och kan klustras ihop.
§ 6.
På gång
• Matlust och Växtkraft i Sveriges trädgård - Event med inriktning på landsbygdsföretagens
utveckling. Under många år har Österlens konstrunda samlat många besökare som tagit sin bil
för att besöka olika konstnärer. Det har varit en fantastisk utveckling på det eventet. Med det i
bakgrunden och med inspel från Eriksberg, började vi fundera på om vi inte skulle kunna göra
något liknande men då med gårdsbutiker och plantskolor.
Målet med detta arrangemang är att skapa en plattform där entreprenörer kan profilera och
marknadsföra sina produkter och sitt företag för såväl besökare som inbjudna gäster. Att visa
vägen till de olika verksamheterna ute på landsbygden.
Tanken är att gårdsbutikerna och plantskolorna har gemensamma öppettider under helgen
15 – 16 september 2018. Detta för att locka besökarna att passa på att fylla på sitt vinterföråd
av olika sorters grönsaker, rotfrukter, safter, sylter, växter m.m
• Inbjudan till Studieresa – 31 maj.
• Spelmansstämma i Nötabråne
• Hällarydsdagen
• Mörrums Nationaldag 11 maj.
Glöm inte att meddela er valberedning att på ert årsmöte även välja ledamöter, en ordinarie och en
suppleant till Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS).
§ 7. Ekonomi
Mörrums Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för
2018.
Hällaryds samhällsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för
2018.
Hällaryds Samhällsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 6750 kronor för
Hällarydsdagen.
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningen.
§ 8. Övriga frågor
Frågan om driftbidragen kom upp. Man har inte börjat gå igenom ansökningarna ännu men Marco
rapporterade att de har fått in ansökningar som ekonomiskt överstiger den lagda budgeten så han
flaggade för att man nog inte kunde räkna med att få det man ansökt om.
Hans lyfte frågan om Guöplatån och vad som händer där. Svaret från Marco är att man väntar
fortfarande på återkoppling från Länsstyrelsen och miljöförbundet.
Libeth lyfte frågan om byggande av bostäder på landsbygden i Halahult. De vill ha nybyggnation på
orten. Hon efterlyste också kartor där man tydligt kan se ortsgränserna. Marco lovade att ordna kartor.
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Lisbet lyfte problemet med väg 621. Marco menade att man alltid påpekar detta vid de möten som
kommunen tidigare haft med trafikverket och att det är därför vi utsett Lisbeth och Sigge som
talespersoner från gruppen i dessa frågor. Marco svarade också att vi inte kan göra så mycket annat än
att påverka att det kommer till ett möte med trafikverket där dessa synpunkter kan framföras. Det var
ett möte inplanerat men tyvärr fick man flytta det och något nytt datum har inte kommit.
Man lyfte också frågan om vad som händer med Jannebergsområdet som kommunen köpt in. I
dagsläget är det inte bestämt om vad som skall hända utan det får den handselsutredning som kommer
att sättas igång under sommaren vara ett underlag för vad man tänker sig.
En fråga som också lyftes var vad som händer med skrotupplaget som ligger invid Mörrumsån strax
utanför samhället. Där är det en tvist med företaget och miljöförbundet som har lagt ett vite på 500 000
kronor i månaden för att företaget skall städa upp efter sig.
Årsmötesprotokollen skickas till Marianne.
Problem med rastplatsen, det är husvagnar som har kommit och redan ställts på plats där. Marianne tar
upp det inom kommunen.
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 7 juni i Halasjö hembygdsförening
2018. 18.30 OBS!

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare

Linda Eskilsson, LRF

Ordförande

Justerare
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