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

Lilla 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 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

 

Frånvaro  

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

Thomas Nilsson  LRF 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Eva Stanleysson Svängsta samhällsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade Karlshamns landsbygds - och 

skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson  
            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Eva Stanlysson, Svängsta 
samhällsföreningen. 
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
 
Marco rapporterade från KS.  
 
Nottastugan. Där har avtal skrivits mellan Halasjöbygdens hembygdsförening och markägaren.  
 
Hjärtstartare kan man söka från kommunen 50% max 10 000. Det finns en hjärtstartare i banken, testa 
med att kontakta högre tjänstemän. Karoline skickar kontakt uppgifter till Eva.  
 
Marco sitter i en arbetsgrupp  gällande hur man använder jordbruksmarken i kommunen. Tanken är 
att klassificera och ta upp riktlinjer hur den ska användas vid byggnation. Man ska bland annat titta på 
brukningsvärdet. Vid byggnation ska bra jordbruksmark tas tillvara och läggas på mindre brukbar mark. 
Man ska jobba mot självförsörjningsgrad och även mot skogen.  
 
400kw elledning som ska gå från Nybro till  Hemsjö. Kommunerna är överens om att den skall grävas 
ned.  
 
Svängsta samhällsförening har haft årsmöte och Eva och Monica fortsätter i Karlshamns landsbygds 
och skärgårdsråd. Fiskepremiär den 26 mars kommer också att innefatta Svängsta. Där kommer det 
att vara lite exklusivt fiske och man släpper bara 10 fiskekort till den dagen. Föreningen funderar på 
om de ska göra något den dagen. Man ska skapa en ny FB grupp där man vill kolla av hur intresset är 
för de boende i Svängsta gällande ny simbassäng. Man har gjort en film om skolmuseet och behöver 
det går att söka bidrag. Kolla med kulturnämnden, Skyltar längs Laxaleden behöver bytas ut. 
 
Anton – De håller på att sätta ihop en styrelse och ska ha årsmöte i slutet av mars och kommer då att 
förbereda för övertagandet av fotbollsplanen.  
 
Linda – LRF har haft årsmöte och det har bytt kassör och Lars Berggren har blivit omval till ordförande. 
De har fastslagit sin verksamhetsplan för 2022 och bland annat ska de arbeta med nödlägesberedskap 
mot länet gällande vatten och mat.   
 



 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

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

 
 
Lisbeth – De har också haft årsmöte och Sigurd Karlsson har avgått som ordförande. Ny ordförande är 
Dagmar Nilsson. Lisbeth blir ordinarie ledamot i Karlshamns Landsbygds och skärgårdsråd. Däremot 
blev det inte någon suppleant invald.  
 
 
§ 5. Komplettering av KF fokusområden 
 
Denna fråga diskuterade vi vid förra mötet och diskussionen fortsatte ikväll och en del förslag kom 
fram.  

 Att man koncentrerar sig på en ort i taget.  

 Olika teman för varje år att man har en agenda och att man till exempel fokuserar på boende, 
övrig infrastruktur, besöksnäringen m.m 

 Att man koncentrera sig på en ort och att då de andra orterna är beredda att få stå över tills 
man gjort en klar. Det får inte finnas avundsjuka mellan orterna i så fall. Man måste kraftsamla 
över gränserna.  

 De grupper som vi varit indelade i är dumt att inte använda oss av.  

 Vi ska inte ta på oss för mycket och då det är bättre att koncentrera oss på ett fåtal områden.  

 Diskussion om Kyrkhult och den utveckling som varit där. Det var ett Leader-projekt som heter 
KOM-projektet https://olofstrom.se/kommun-och-politik/internationellt-arbete/pagaende-
eu-projekt/kom-kultur-odling-mat---nytankande-kulturmiljoupplevelser-i-kyrkhult 

 Vi behöver vara proaktiva – vilja komma till att politiker känner att vi är ett stöd och använder 
oss inför beslut. Göra omtag med grupperna. Arbeta med inriktningsfrågor. Aktiviteter och 
handlingsplan. Effektiv och innovativ organisation. Trygghet och livskvalitet.   

 Vi går tillbaka till de ursprungliga grupperna, fundera över vilka vi ska arbeta vidare med. 

Frågan kom upp gällande marknadsföringen av landsbygden om man kan filma de olika orterna och att 
filmen kan användas för att visa upp hela kommunen. Kanske det går att göra ett Leaderprojekt av 
det? 
 
Detta är en punkt som vi ska diskutera vidare nästa gång så fundera vidare. Marianne och Marco 
kommer därefter att göra en sammanställning som vi kommer att ta upp på det stora mötet (så att alla 
kan vara delaktiga) för beslut.  
 
§ 6. Ekonomi 
 
LRF söker administrationsbidrag på 2000kr och Åryds hembygdsförening söker 2000kr 
administrationsbidrag. Mötet beviljade båda ansökningarna. 
 
§ 7. På gång 
 
Inbjudan till att följa med till Häradsbäck den 11 mars. Läs mer på https://haradsback.se/ Vi ska titta 
på hur de arbetar med landsbygdsutveckling genom konceptet ”Mötesplats Häradsbäck”.  Se bif dok.  
 
Landsbygdsriksdagen maj 20 – 22 maj i Jönköping. Är det någon som vill åka på det? Se länk 
https://landsbygdsriksdagen.se/  
 
 

https://olofstrom.se/kommun-och-politik/internationellt-arbete/pagaende-eu-projekt/kom-kultur-odling-mat---nytankande-kulturmiljoupplevelser-i-kyrkhult
https://olofstrom.se/kommun-och-politik/internationellt-arbete/pagaende-eu-projekt/kom-kultur-odling-mat---nytankande-kulturmiljoupplevelser-i-kyrkhult
https://haradsback.se/
https://landsbygdsriksdagen.se/
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Ny Projektledare till projektet Mieån – Ire är Lotta Söderdahl. Hon är anställd på 50% under ett års tid 
och påbörjade sin tjänst den 1 mars. Hon kommer att bjudas in längre fram då projektet har varit igång 
ett tag.  
 
Fiskepremiären den 26 mars. Där kommer det att bli många utställare längs ån. Marianne, Marjut och 
Hallo Mörrum samarbetar med detta. Ett 30-tal utställare är klara. Startskottet går kl 9.00. Nytt för i år  
är att även Svängsta är med. 
 
Christer meddelade att X-rundan är på gång. Mer info nästa gång.  
 
§ 8. Övriga frågor 
 
Under tiden 7 mars till 1 april 2022 genomförs granskning av förslag till ny detaljplan för del av 
fastigheterna Froarp 3:9 och 3:10 m fl (Asarums IP), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Se 
bifogat samt handlingar samt på kommunens hemsida  
https://www.karlshamn.se/kontaktkort/froarp-39-och-310-med-flera/ 
 
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. 
 
Marco efterlyste en ordinarie person att sitta i Länsbygderådet. Har du intresse av det kontakta Marco.  
 
Emelie lyfte frågan om att vi ska bjuda in olika aktörer för att berätta om deras verksamhet. Vad vill 
Emina med vår landsbygd? 
 
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 7 april och denna gång blir det på 

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

 

 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Ordförande              Justerare  

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/froarp-39-och-310-med-flera/

