Protokoll

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS)
5 april 2018
Plats och tid; Kastellet, klockan 18.30 – 20.30
Stora gruppen
Närvarande Beslutande:
Karoline Mattsson
Eva Stanlysson
Hans Nilsson
Katja Tillqvist
Marco Gustavsson
Marianne Westerberg
Sigurd Karlsson
Ivan Netitze
Anton Berggren
Jörgen Friberg

Tararp – Nötabråne
Svängsta samhällsförening
Åryds bygdekommitté
Forneboda hembygdsförening
Landsbygdssamordnare
Landsbygdsutvecklare
Halasjöbygdens hembygdsförening
Hällaryds samhällsförening
Ringamåla Bygdekommitté
Hallo Mörrum

Frånvaro
Marie Algotsson
Kristina Lindfors
Lisbeth Klyft
Magnus Andersson
Jonas Månsson
Göran Winfridsson
Pia Thidell
Thomas Nilsson
Linda Eskilsson
Jonas Månsson

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

Utses att justera:
Justeringsdatum:

Jörgen Friberg

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 Landsbygdsråds möte öppnat.
§ 2. Val av justeringsperson
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Jörgen Friberg som justerare.
§ 3. Dagordning
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.
§ 4. Rapporter
Marco rapporterade från KSAU.
• Resultatet för kommunen ser ljusare ut än beräknat + 27 miljoner. Mål att ha 2% överskott.
Man behöver ett överskott för att kunna göra de investeringar som man tänkt.
• Kraftledningen som ska gå från Hemsjö till Nybro, kommunen har ytterligare en gång skrivit
en skarp skrivelse tillsammans med de i övrigt drabbade kommunerna.
• Man har några dagar på sig att yttra sig om rivningen av kraftverket i Marieberg i Svängsta.
Det kommer att påverka en del fastigheter längs med ån då vattnet kommer att sjunka.
• Det kommer att bli ett möte med Trafikverket under maj månad.
• Avloppsanläggningen i Halahult är överdimensionerad för de fastigheter som finns idag. Det
finns anslutande rör som är gamla som läcker in dagvattnet. Kommunen och Miljöförbundet
är medvetna om det för framtida åtgärder.
• Att utdela gratis hundbajspåsar – Det var ett medborgarförslag som skall behandlas som allt
annat. Detta finns i Ronneby – det finns företag som har det som sin verksamhet där de säljer
in reklam – det blir ett nollsummespel. Alla tätorter skall undersökas om det finns underlag
för fler tunnor.
• När
Svängsta
Årsmöte ny ordförande Ulla Olofsson, ny sekreterare Susanne Högberg. Eva Stanlysson blir vår nya
suppleant i denna grupp. Workshop den 26 april tillsammans med kommunen inför den fördjupade
översiktsplanen. Hälsodagen blev lyckad. KABO gör flera frukostmöten som är uppskattade då man
stängt
Forneboda
Årsmöte - samma styrelse sitter kvar. Krypgrundsavfuktare är klar.
Tararp – Nötabråne
Årsmöte – sittande styrelse sitter kvar. Toaletterna är klara. Ute Klemt blir ny suppleant i vår
organisation.
Halasjöbygden
Årsmöte – en ny representant. Renoveringen pågår.
Ringamåla
Årsmöte – två vakanta platser – kommer att börja med öppna möten. Ihre hade äggjakten ca 500 – 600
personer. Länsstyrelsen håller på att renovera längorna i Ihre och man kommer även att sätta upp
solceller.
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Hällaryd
Generationsskifte – det behövs marklägenheter – det pågår utredningar då man har olika åsikter om vad
och hur det ska byggas.
Hallo Mörrum
Ny styrelse. Det har tillkommit några nya personer. De arbetar med frågan om Elleholms badplats.
Marianne
• Blekinge Arkipelag har haft ett nystartsmöte på Eriksberg den 3 april. Ny projektledare blir
Mattias Holmqvist, Karlshamn.
• Arbetet med Arkipelagrutten fortgår. Vi måste skjuta på de olika invigningarna eftersom vi
väntar på de olika tillstånden.
• Vi har haft Besöksnäringen On Tour tillsammans med Visit Blekinge. Totalt har ett 50 – tal
företag varit med under de fyra gånger som vi träffats. Ett uppföljningsmöte planeras till nov
mån. Mer info kommer.
• Vi har genomfört ett frukostmöte i Svängsta den 21 mars. Ett bra frukostmöte där vår nya
Näringslivschef Mathias Wijk presenterade vår verksamhet. Marie Wahlström VD Karlshamns
fastigheter berättade om Halda och slutligen presenterade Atle Andersen VD Viron Media Ab
berättade om sin verksamhet och mötet avslutades med en visning av Virons lokaler.
• Fiskepremiären i Mörrum, lyckad trots ymnigt snöfall och blåst.
• Landbaserad fiskodling. Vi behöver göra en inventering på vad det finns för stora lokaler på
landsbygden där detta skulle vara lämpligt så där behövs er hjälp.
Åryds bygderåd
Länsbygderådet – årsmöte. Marianne och Kristina har avsagt sig sin roll i länsbygderådet. Nya
representanter från oss är Monica Nobach och Katja Tillqvist.
§ 5.
Politiker hearing inför valet
Vi har haft vår första träff gällande politikerutfrågning inför valet. Planerad dag är torsdag den 23
augusti kl 18.30 – 21.00. Inbjudan håller på att göras. Moderator Per Brunberg, Björketorps gård,
Ronneby. Vi vill att de olika föreningarna skall inkomma med 5 – 7 frågor inför detta som ni vill ha svar
på av politiken. Arbetsgruppen får i uppdrag att välja ut relevanta frågor till panelen. Platsen blir
Medborgarhuset i Svängsta.
§ 6.
På gång
• Familjedag – Sy Lan- Valborg – Spelmansstämma (Nötabråne)
• Valborg (Forneboda)
• Valborg (Åkeholm)
• Valborg (Slänsmåla)
• Förhandlingar pågår om att få sända VM i folkets hus i Mörrum.
• Ihretrampen 1 söndagen i maj. Planerar inför Midsommardagen, 40 års jubileum.
• Föreläsning med Visit Blekinge Marcus Eldh ”Wild Sweden”23 april 17.15 – 19.30, Äggaboden
Gärestad. Anmälan senast 20 april till hakan@visitblekinge.se. Kostnadsfritt för medlemmar.
Övriga 150 kronor.
• 18 april i Kallinge Folkets Hus. Föreläsning och debatt inför valet med Po Tidholm känd från Svt:s
serie om Landsbygden. Ingen anmälan, fri entré.
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•
•
•

Planerad aktivitet tillsammans med de övriga kommunerna. Studiebesök, Johannishus,
Björketorps Gård och avslutas på Tjärö. 10 personer från varje kommun. Planerat datum 31 maj.
Mer info kommer.
Två projektansökningar ligger inne hos LST för städning utav kusten.
Årsmöte Länsbygderådet tisdag 24 april 2018 på Kulturcentrum i Ronneby

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
Emneboda samhällsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för
2018.
Halasjöbygdens hembygdsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt
bidrag för 2018.
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningen.
§ 8. Övriga frågor
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.
Hjärtstartare – Kommunen sätter bara upp hjärtstartare på kommunala fastigheter.
Sydostleden – skyltar som rasat – cykelvägen är i dåligt skick. Det är påtalat till gatukontoret för att
åtgärdas.
Blekingeleden håller på att restaureras upp, Nicklas Kämpargård är projektledare.
Stipendiet, börja fundera på kandidater, skicka in förslag till Marianne.
På vårt arbetsmöte med paneldebatten inför valet kom frågan upp om att vi skulle behöva ha våra
möten ute på de olika hembygdsgårdarna för att lära oss mer om vad som finns.
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att förlägga våra möten utanför Rådhuset.
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 3 maj i Forneboda 2018. 18.30 OBS!

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare

Jörgen Friberg, Hallo Mörrum

Ordförande

Justerare
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