Protokoll

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)
6 februari 2020
Plats och tid; klockan 18.30 – 20.30, Halahult, Halasjövägen 1155, 374 95 TRENSUM
Stora gruppen
Närvarande Beslutande:
Marco Gustavsson
Marianne Peary
Karoline Mattsson
Hans Nilsson
Lisbeth Klyft
Sigurd Karlsson
Ute Klemt-Andersson
Jenny Ödman
Monica Nobach
Eva Stanlysson
Thomas Nilsson

Landsbygdssamordnare
Landsbygdsutvecklare
Tararp – Nötabråne
Åryds bygdekommitté
Halasjöbygdens hembygdsförening
Halasjöbygdens hembygdsförening
Tararp - Nötabråne
Forneboda bygdeförening
Svängsta samhällsförening
Svängsta samhällsförening
LRF

Frånvaro
Tobias Folkesson
Jonas Månsson
Claire Sjöholm
Anton Berggren
Marie Algotsson
Kristina Lindfors
Christer Fasth
Pia Thidell
Katja Tillqvist
Linda Eskilsson

Hällaryds samhällsförening
Hällaryds samhällsförening
Ringamåla Bygdekommitté
Ringamåla Bygdekommitté
Ringamåla Bygdekommitté
Åryds Bygdekommitté
Hallo Mörrum
Hallo Mörrum
Forneboda bygdeförening
LRF

Utses att justera:
Justering:

Sigurd Karlsson, Halasjöbygdens hembygdsförening

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

§ 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 Sigurd Karlsson, Halasjöbygdens
hembygdsförening
§ 3. Dagordning
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.
§ 4. Rapporter
Marco rapporterade från KS;
•
•
•

•

Gamla Kommunalhuset i Hällaryd är under utredning för att eventuellt behållas och om det
går tänker man bygga lägenheter i den. Om efterfrågan blir stor kan man bygga fler
marklägenheter.
Uppmaning till alla grupper att ta upp på sina styrelsemöten vilka som skall representera
föreningen. En önskan är också att skärgården blir bättre representerat.
Marco har varit i kontakt med Anders Strange han har kontinuerlig kontakt med flera
intressenter och de flesta företag som han varit i kontakt med är intresserade av att sätta upp
master bara bredbandsutbyggnaden kommit längre fram. KEAB kommer också att lägga 4
miljoner till att bygga ut bredband i skärgården. Den lösning som man beslutat om är att det
innebär att de sjöförlägger fiber från Matvik ut till öarna i en rund slinga som sammankopplas
på Tärnö. På de öarna som fortfarande har elstolpar hängs fibern i dessa på liknade sätt som
koppartrådarna för tele. Ute på Tärnö grävs kanalisationen ned längs med gångvägen.
Fördelen med denna lösning är att den är framtidssäkrad och oberoende av väder och vind
samt träd och berg. Det negativa är en högre grundinvestering.
Frågan som var uppe om man fick ta en annans mark i anspråk. Vad det gäller detta rent
allmänt är att vi i Karlshamns kommun inte har några vägföreningar. Kommunen har tagit på
sig att sköta vägarna. Det finns inga skriftliga avtal utan man har gjort överenskommelse i
samförstånd med husägaren då om man ska ploga eller hyvla en väg så behöver man vända
någonstans. Istället för att behöva backa tillbaka hela vägen.

Marianne rapporterade att vi ingått fyra olika projekt med Regionen, Länsstyrelsen och Blekinge
Arkipelag.
•

Stärkt regional samverkan (ägare: Regionen)
o Stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och
angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgång till service på
landsbygden i Blekinge.
o Stärka engagemanget och samarbetet med föreningar som arbetar med
utvecklingsfrågor på landsbygden, samt lyfta landsbygdsfrågorna politiskt genom att
synliggöra dess betydelse för utvecklingen av hela regionen och kommunerna.
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•

•

•

Regionalt servicearbete (ägare: Regionen)
o Attraktiva dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
o Kompetensutveckling och rådgivning
o Samordnade servicelösningar
o Kommunalt engagemang
Företagsträffar för nya jobb på landsbygden. (ägare: Länsstyrelsen)
o Utveckling och stärkande av befintliga och nya företag på landsbygden
o Småskalig produktion, förädling och tillgänglighet av mat - och livsmedel
o Utveckling och stärkande av befintliga och nya marknader för varor och tjänster
o Skapande och utveckling av lokala och regionala varumärken
o Utveckla, sprida och ta tillvara på kulturarv och traditionell kunskap
Naturbetat kött (Blekinge Arkipelag)
o Stärka entreprenörskapet och uppnå en ökad produktion av lamm- och nötkött på
naturbetesmarker i Blekinge
o Arbeta fram kriterier för certifiering av naturbetat kött i Blekinge i samverkan med
producenter och andra aktörer
o Främja samverkan och nätverkande för producenter och näringsidkare

Man har bestämt datum för Svängstadagen och det blir den 13 sept 2020. Det finns ingen frisör i
Svängsta och nu är det en som letar en lokal. Tips emottages.
Hans rapporterade att de haft möte i Länsbygderådet. Hans berättade att Länsbygderådet har lite
pengar över till olika utbildningar så har någon en idé så kontakta Hans så vidarebefordrar han det.
Landsbygdsriksdagen kommer att vara den 8 – 10 maj 2020 i Jönköping. Länsbygderådet står för
kostnaderna om en person från vårt råd vill åka. Marianne meddelade att hon inte kan delta i år så det
är bra om någon från gruppen vill åka iväg. Länsbygderådet hade haft upp frågan om boende på
landsbygden och de hade haft en bra föreläsare i Anders Olsson som rekommenderas.
Lisbeth tog upp om att det pratas för lite landsbygd och att landsbygden inte prioriteras internt inom
kommunen.
LRF har haft möte med politiken där man pratat om byggnation på jordbruksmark. Det ledde till att
man beslutade om att träffas två gånger per år för diskussioner.
Karoline berättade att hon fått nytt jobb i Olofström som landsbygdsutvecklare. Alla gratulerade henne
till tjänsten. Hon kommer att fortfarande sitta med i vårt råd men då som representant för TararpNötabråne.
§ 5. Processutveckling
Bostäder – där hade vi diskussioner kring öde hus och bestämde att vi fokuserar på Åryds socken och
att Marianne behöver hjälp med att få veta vilka hus som står tomma/öde, adresser behövs. Marianne
tar sen fram vem som äger fastigheten och sänder ett vykort till fastighetsägaren om de är intresserade
av att sälja.
Infrastruktur – de har haft ett bra möte med Ola Karlsson men det är svårt att ta det vidare. Marco tar
frågan vidare. Alla fiberföreningar är sålda förutom Kölja förening. Vi diskuterade öppen närtrafik för
turisterna på landsbygden. Marianne kollar vem som man kontaktar på regionen.
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Försköning av orter – ingen från den gruppen närvarande
Besöksnäringen – Man har haft ett möte med Lena Axelsson. Se bifogat dokument. Ett förslag är att vi
har en utbildning i att använda sig av digitala verktyg. Vi börjar med grupperna i rådet för att sedan ha
det för företagarna inom besöksnäringen. De vill ha ett möte med Mattias Holmqvist på Blekinge
Arkipelag och de har bokat upp ett möte med Nicklas Kämpagård.
§ 6. Ekonomi
Åryds hembygdsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd för Äggjakt på 5 000 kronor.
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 3 000 kronor.
§ 7. På gång
•
•
•
•
•
•

Boka in den 28 maj för studiebesök med Landsbygdsutvecklarna. I år går resan i Karlskrona
kommun med inriktning ARK56.
Fiskepremiären den 28 mars och Marianne efterlyser utställare, kontakta henne med tips på
mail marianne.peary@karlshamn.se
Dags för att nominera en Landsbygdseldsjäl. Sista datum för nominering är 2 april.
Karoline berättade att Tararp – Nötabråne ska ha Valborgsfest – tips på trubadur önskas!
Åryds bygderåd i beredskap har möte den 11 feb
Årsmöten
o 10 feb, Hällaryd lokala LRF grupp.
o 26 feb, Forneboda bygdeförening
o 27 feb, LRF:S kommunala grupp.
o 3 mars, Svängsta samhällsförening
o 4 mars, Halasjöbygdens hembygdsförening
o 22 mars, Tararp - Nötabråne

§ 8. Övriga frågor
En uppmaning till alla bygdegårdar! Uppdatera era hemsidor/FB sidor om era uthyrningsbara lokaler.
Ta gärna bilder av lokalerna och beskriv vad som finns att tillgå samt kontaktuppgifter. Vi har länkat de
som har websidor på Karlshamns kommuns hemsida.
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/kultur/samlingslokaler/
Thomas ställde frågan om det nu går att boka Nyponbacken – Marco kollar upp och återkommer
Karoline frågade hur det är med kommunens V/plan och svaret är att V/A planen ska revideras.
Avslut:
Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det torsdagen den 5 mars för lilla
gruppen. Plats - Rådhuset
Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening
Ordförande

Justerare
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