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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   5 sept 2019 
 
Plats och tid; Höga Böke Hembygdsgård klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Thomas Nilsson  LRF 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

 

Frånvaro  

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

 
Utses att justera:  

Justering:  Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  
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Vi började kvällen med att Arvid Edwardsson berättade om Höga Böke bygdegård. 

Huset är lite mer än 100 år gammalt. Bygdeföreningen startades under år 1950 – 51. Under åren har man 

genomfört renovering av lokalen med utbyggnad på ideell basis. Finansiering var genom folkets 

engagemang, man fick köpa andelar i huset. Man hade också allmänna danser för att finansiera 

renoveringarna och på 50-talet hade man hade ca: 300 – 400 besökare. I mitten av 70 – talet kom krav på 

toaletter så man byggde nytt kök och toaletter. Därefter kom krav på tillgänglighet så man anpassade 

toaletterna med hjälp av medel från bla. Boverket. Det man gjort senast är att man lagt nytt golv. 

Bredband har installerats. Det är många ideella krafter som genom åren arbetat/arbetar med lokalerna 

och aktiviteterna. Driftkostnaderna uppgår till ca 40 000 kronor per år. En del får man från kommunen 

men annars använder man egna medel. Man hyr ut lokalen vid ca 70 - 75 tillfällen per år.  

§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns landsbygds - och skärgårdsråd möte 

öppnat. 

§ 2. Information om projektet Matakuten (Robert Furlong) 

Robert arbetar på arbetsmarknadsenheten i kommunen och som projektledare för Matakuten. Det man 
har lokaliserat att det är ett stort svinn på mat men även torra varor som bara kastas. Det kan handla om 
mat som är nära att gå ut eller burkar som har fått någon buckla på sig. Det kan vara förpackningar som 
gått sönder men att det inte är något fel på produkten i alla fall. Matakuten hämtar dagligen varor från 
de livsmedelsbutiker och restauranger som stödjer verksamheten. Man hämtar upp dem och sorterar de 
i påsar som sedan delas ut gratis. Detta är som ett stöd för de som inte har det så gott ställt av olika 
anledningar. Robert behöver nu hjälp med kontakter för att detta ska kunna nå ut på landsbygden och vill 
ha ett samarbete. Kontakta honom på robert.furlong@karlshamn.se Projektet startas upp i oktober 2019. 
 
§ 3. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté 
 
§ 4.   Dagordning                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 5.  Rapporter 
 
Marco rapporterade från KSAU; 
 
Man har inte haft KS ännu utan det är på tisdagen den 10 sept. Däremot har man haft KSAU och nedan har 
dessa ärenden fått ett positivt gensvar och ska för slutligt beslut på KS. 
 
Man har ställt sig positiv till en försäljning av kommunens fastigheter på Tärnö. Det handlar om lärarbostaden 
och bygdegården samt fyra uthyrningsstugor. Det samma gäller för de Gamla skolan i Åryd som också ska 
försäljas. 
 
Hjärtstartare centralt till Elisberg, Hällaryd har blivit beviljad 
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Bidrag till samlingslokaler (Driftbidrag) är klart och ska upp till beslut.  
 
Det har inkommit en motion om ödehusinventering. Vi har inte fått den ännu men när den kommer upp 
behöver vi er hjälp! 
 
Marco har varit och tittat på hur det går med fiberutbyggnad. I Karlshamn går det fort, förmodligen blir vi 
nog först i länet med bredband till alla fast boende. Vi har kämpat angående mobiltäckning – och eftersom 
vi nu börjar ha ett väl utbyggt bredband börjar det komma in samtal från ”marknaden” om att bygga master 
så då blir det bättre med täckningen för telefonin. 
 
Marianne rapporterade att det har blivit bra med projektet ARK56. Över 5000 nedladdade appar har gjorts. 
Många reportage i internationell media.  
 
Stipendiaten för 2019 blev Roy Johansson, Mörrum. Motiveringen löd; 
 
”För sitt långa o aktiva engagemang för landsbygden och för Forneboda bygdeförening! Roy var en av de 
som startade upp vårt råds föregångare, LUKA. Han har genom tiderna bidragit med ett aktivt föreningsliv 
i Mörrum med omnejd. Hans åtagande har alltid funnits där både under sin tid i styrelsen och nu även 
utanför. Han ställer upp i vårt o torrt med postutdelning, städdagar, årsmöten och är alltid där vid olika 
arrangemang när han behövs. Roy har också på olika sätt bidragit med att historian om vår bygd, och 
människorna som levt här, lever vidare. Detta genom bl a fotovisningar, berättarturer på hölass mm. Roy 
har genom sitt brinnande intresse för landsbygden fått nyinflyttade och yngre att engagera i sin bygd!” 
 
Stipendiet delades ut den 7 juli vid Stålagården i Mörrum. 
 
Christer berättade att de hade planerat en träff i Mörrum men den blev inställd då intresset var svagt. Nu gör 
man ett nytt försök men det är bara hittills en anmäld. De inbjudna var företagare och föreningar i Mörrum. 
Christer efterlyser bättre register över vilka företag som finns i Mörrum och som är aktiva. Han efterlyste mer 
samarbete mellan olika aktörer. 
 
Anton rapporterade att Ringamåladagen gick över förväntan trots att vädret inte riktigt var med.  För att 
stödja föreningen har man gjort en tygkasse där man tryckt upp alla byanamn som ligger under Ringamåla 
socken. Det blev en hit. Man tryckte även upp en pin och det finns en tävling på www.ringamala.se där man 
kan designa nästa års pin.   
 
LRF – Man har haft möte och man är intresserad av Kommunprogrammet och vill vara mer aktiva och ta del 
mer av kommunens arbete för att kunna påverka. Marianne hjälper till med namn som kan inbjudas till möte 
den 23 okt. 
 
Lisbeth berättade att man haft en Smådjursmarknad i Halahult som blev riktigt lyckad. Där återfanns även en 
del hantverkare.  
 
§ 6.  Processutveckling 
 
Vår processutveckling fortskrider och engagemanget är fantastiskt! Grupperna har träffats och tagit fram mål 
och aktiviteter som man ska jobba med fram till slutet av 2020.  
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§ 7.  Ekonomi 
Ringamåla bygdekommitté har inkommit med en ansökan om projektstöd på 5400 kronor för 

Ringamåladagen. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 5400 kronor i projektstöd. 

 

Ringamåla bygdekommitté har inkommit med en ansökan om administrativt bidrag på 2 000 kronor. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 2000 kronor i administrativt stöd. 

 

Åkeholms byalag har inkommit med en ansökan om administrativt bidrag på 2000 kronor.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 2000 kronor i administrativt stöd. 

 

§ 8.  På gång 

Matlust och Växtkraft – Blekinge gårdsbutiksrunda kommer att vara helgen 14 – 15 sept. Då håller 

gårdsbutikerna öppet båda dagarna mellan 10 – 16 så passa på och fyll på era förråd.  Karta kan laddas ned 

från visit Blekinge https://www.visitblekinge.se/gardsbutiksrundan 

Årets studieresa kommer att gå till Sölvesborg. En personlig inbjudan kommer att gå ut till era styrelser. Först 

till kvarn…… 

Svängstadagen är till helgen 8 sept med ett 100 – tal olika aktiviteter.   

LRF kommer att ha ett samarbete med MAXI och redig mat den 5 okt. Flera av LRF:s medlemmar kommer att 

vara på plats och sälja sina produkter.  

Lrf kommer att ha en utbildning i kommundialogen genom Rättviksmodellen den 17 sept på Best Western.  

De kommer även att genomföra ett Solcellsarrangemang, tid och plats återkommer Linda med.  

 

 

Boende Sammankallande Försköning av orter Sammankallande 

Hans Nilsson   Jonas Månsson   

Lisbeth Klyft Lisbeth Klyft Pia Thidell Pia Thidell 

Anton Berggren   Katja Tillqvist   

Tobias Folkesson   Linda Eskilsson   

        

Infrastruktur Sammankallande Besöksnäringen Sammankallande 

Marie Algotsson   Karoline Mattsson   

Sigurd Karlsson Sigurd Karlsson Eva Stanlysson Eva Stanlysson 

Jenny Ödman   Monica Nobach   

Thomas Nilsson   Christer Fasth   

    Kristina Lindfors   

  Ute Klemt-Andersson  
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Dragspelsstämman den 14 september i Tararp-Nötabråne får ingen missa!!!!  

Svängstadagen den 9 sept med massor av aktiviteter! 

§ 9.  Övriga frågor 

Karlshamns kommuns hemsida måste ses över då landsbygden inte är bra representerat. Marianne tar det 

med Informationsenheten.   

 
Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det den 3 okt och då genomför vi årets 

studieresa. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Anton Berggren, Ringamåla Bygdekommitté 

Ordförande        Justerare 


