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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   5 maj 2022 
 
 
 
Plats Näringslivskontoret, Hamngatan 5 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Marie Algotsson Ringamåla Hembygdsförening 

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Linda Eskilsson LRF 

 

 

Frånvaro  

Thomas Nilsson  LRF 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 
 

Utses att justera:  

Justering:     
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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 Christer Fasth, Hallo Mörrum.   
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
Marco rapporterade från KSAU 
 
Nu är förslaget gällande byggnation av Svängstabadet på väg upp till kommunstyrelsen för ett 
igångsättningsbeslut. Det igångsättningsbeslutet kommer innebära att en utredning görs för att få 
fram olika förslag där man sedan kan ta ställning till vilket alternativ som är bäst.  
 
Vi fått en ordinarie person för att vara representant för Karlshamn i Länsbygderådet och det är Göran 
Åström från Guövik. Det beslutades på Länsbygderådets årsmöte den 28 april.  
 
Marianne: Det är klart med investeringspengar för Rastplatsen i Åkeholm. Vi har även fått förslag från 
Region Skåne om hur man skulle kunna utforma det. Nu återstår bara vilka kostnader är för de åtgärder 
som väntas. Därefter kommer arbetet att påbörjas.  
 
Marianne har kollat upp om att gruppen kan få dagordningen inför KS. Vi kan få ärendelistan innan 
sammanträdet men inte ta del av kallelsen i sin helhet förrän efter sammanträdet.  
 
Vad det gäller feriearbete så går det utmärkt men man måste vara ute i god tid, föreningarna anmäler 
sitt intresse under december/januari. I år är platserna redan tillsatta och det är inte säkert att man får 
en tilldelning fast man är ut i god tid. Det beror bland annat på hur många som söker. Föreningen 
behöver ha en handledare och skriva under olika avtal då man har arbetsgivaransvar.    
 
Arbetet med att få in ansökan gällande cykelvägen mellan Guövik och Köpegårda till SydostLeader 
fortsätter. Det görs av projektinitiativtagaren med stöd av Marianne. Just nu håller man på att se över 
budgeten för att få ihop alla kostnader. Deadline är den 24 maj.  
 
Tararp - Nötabråne har fått ny ordförande och det blev Magnus Andersson. 
 
Gamla kommunhuset i Hällaryd ligger ute till försäljning men om KABO inte får den såld kommer 
byggnationer av lägenheter att påbörjas. 
 
Svängsta Samhällsförening har äntligen fått respons av Sparbanken, att deras hjärtstartare flyttas ut 
och blir tillgänglig för alla.   
 
Halahult efterfrågar bostäder på landsbygden. Vi bestämde att vi skulle avsätta ett möte till 
boendefrågan. Den träffen kommer att vara till hösten.  
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Städning i Mörrum. Ola Karlsson, gatuchef var på plats och bedömde läget. Han fixar 2 papperskorgar 
och 1 soptunna. Formellt måste det tas ett beslut i nämnden. 
 
§ 5. Stipendiet 
Det har inkommit sex stycken nomineringar. Vi diskuterade ansökningarna och därefter genomfördes 
en röstning så nu är årets stipendiat utsedd. Vem det blir kommer att annonseras senare.  
 
§ 6. Friluftsplanen 
Arbetsmaterial gällande friluftsplanen hade skickats ut i förväg för information. De blev bra 
diskussioner och vi landade i ett dokument som vi kan arbeta vidare med.   
 
§ 7. Ekonomi 
Alla ansökningar för Lokalbidragen har inkommit. Nu går processen vidare och det ska sen upp till 
beslut i KS. Så snart det är beslutat betalas pengarna ut.  
 
Ansökningar för administrationsbidraget har inkommit från Emneboda samhällsförening, Forneboda 
Bygdeförening och Åkeholms byalag på vardera 2 000 kr. Mötet beviljade ansökningarna. 
 
Marianne har skrivit fram ett ärende som ska upp till KS som gäller en byskötselpeng. Det är pengar 
som en förening som verkar i och för landsbygden kan söka. Det vill säga, inte bara samhällsföreningar 
utan även andra föreningar som vill göra något för bygden. Maxbeloppet att söka är 8 000 kr. 
 
Pengarna som kan sökas ska vara för mindre projekt som gynnar hela orten. Försköningen skall vara 
till nytta för allmänheten. Föreningen ansvarar för att införskaffa de tillstånd och avtal som eventuellt 
krävs för den planerade åtgärden både från Karlshamns kommun såväl som från berörda markägare. 
Föreningen ansvarar, mot aktuell lagstiftning, för att planerad åtgärd utförs och driftas på ett, för 
allmänheten, säkert sätt. Förening ansvarar för samtliga nutida och framtida arbete och kostnader för 
planerad åtgärd. Efter att beslut tagits kommer ansökningarna kunna göras digitalt. Det är löpande 
ansökning och först till kvarn….. 
 
§ 8. På gång 
Ny justerade hastigheter föreslås för 5 stycken tätorter, Mörrum, Svängsta, Hällaryd, Åryd och 
Halahult. En hastighetsutredning skall göras och omskyltning föreslås påbörjas under hösten 2022. Det 
kommer inte att föreslås för tätorterna Köpegårda, Björkenäs och Ringamåla då det i nuläget är 30 
km/h inom hela tätorterna.    
 
En Kajakomat kommer att finnas tillgänglig vid Vägga bredvid Paddelplanen. Tanken är att man skall 
kunna hyra kajak eller SUP.   
 
Brännpunkt landsbygd – Eventet kommer att vara den 9 november hos Per Brunberg, Ronneby. Hittills 
klara är Landshövding Ulrika Messing, Therese Bengard Hela Sverige skall leva och Jerry Engström 
entreprenör från Höga Kusten. Förfrågan till landsbygdsministern för deltagande är skickad. Mer 
information kommer.  
 
Gårdsbutiksrundan – Kartorna är under tryck och kommer att vara på plats i mitten på maj.  
 
Inför valet så kommer följande datum och tider vara möjliga för att förtidsrösta då det kommer att 
vara en buss som kör runt. Högaböke 1 september kl 17-19 och Halahult 8 september kl 17-19.  
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Fritidsbibblan skall ut på turné. Det kommer att vara en buss som kör runt och vara på plats mellan kl 
13.00 – 15.30 på följande orter och dagar; 
 
11 maj, Åryd, Sandgravavägen 7 
12 maj, Hällaryd, Matöppet 
13 maj, Svängsta, Coop 
16 maj Ringamåla, Långebodavägen 118 
24 maj, Mörrum, Coop Mörrum 
 
Se mer på https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/idrott-och-motion/lana-utrustning/ 
 
Skärgårdstrafikens försäsongs tidtabell har kommit. Vet ni att ni redan nu kan åka ut på en entimmes 
tur fredagar från Matvik med avgång kl 17.00 och tillbaka till Matvik 18.10. 
 
Nationaldag i Mörrum 11 maj, marknad med notdragning.  
 
Start på X-rundan. Skyltarna har kommit så nu skall de sättas upp. Igångsättning i mitten av maj.  
 
Friskolan ordnar loppis i Åryds hembygdsgård 8 och 15 maj.  
 
Renovering av lekplatsen i Halahult. 
 
Sillabandet uppträder i Svängstaparken 5 juni.  
 
Smådjursmarknad 7 maj i Halahult. 
 
Politikerträff hos LRF. Frågor som ska upp bland annat om byggande på jordbruksmark. Lrf vill vara 
med 
 
§ 9. Övriga frågor 
Frågan väcktes om vad som händer på Guöplatån eftersom man har börjat avverka där. Marianne 
kollar upp och återkommer.  
 
En fråga gällande Mörrums ryttarförening om de finns någonstans där de kan söka pengar för 
införskaffandet av WE hinder. Marianne kollar och återkommer.  
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 2 juni och denna gång är det hela stora 

gruppen och vi träffas i Mörrum. 

 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Christer Fasth, Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  

 

https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/idrott-och-motion/lana-utrustning/

