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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   6 maj 2021 
 
 
 
Plats och tid; digitalt 18.30 – 20.30 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Linda Eskilsson LRF 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Thomas Nilsson  LRF 

 

Frånvaro  

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening  

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
 
 

Utses att justera:  

Justering:  Linda Eskilsson LRF  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt digitala möte och förklarade Karlshamns landsbygds - 

och skärgårdsråd möte öppnat. Han hälsade speciellt välkommen till vår nya deltagare Emelie Olsson 

och till kvällens gäst, Linnéa Persson. 

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Linda Eskilsson, LRF 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4. Inbjuden - Linnéa Persson - Tf. Enhetschef Park & Marin 
 
Linnéa har jobbat på kommunen i 5 år och är markförvaltare. Det är hon som har ansvaret för bland 
annat kommunens skogsinnehav, badplatserna, naturområden och vandringsleder.  
Skog. Kommunens skogsinnehav består av ca 1840 ha och en stor del av dem är avsatt till naturvård. 
Varför ska kommunen äga mark? Det är för att till exempel säkerställa mark för byggnationer. Det är 
också för att kunna ha som utbytesmark och för att säkerställa tillgänglig natur. Man har en 
Skogsbruksplan som man följer vilken visar på när man ska göra en åtgärd och vad man ska göra. Den 
börjar bli föråldrad och en ny plan skall tas fram och det görs av konsult. 
Badplatser. Vi har 13 kommunala badplatser och vi äger inte själva all mark utan ca hälften av 
badplatserna ligger på arrenderad mark. Att upprätthålla en bra standard jobbar man mycket med. 
Det innebär att man kanske plocka bort farliga saker från vissa platser och satsar på andra. Halahult är 
ett exempel där man gjort många åtgärder vilket har resulterat till att fler besökare hittar dit.   
Naturområden. Vi har stora fina naturområden i kommunen till exempel Långasjönäs och Stärnö –
Boön. Det har varit ett enormt tryck under året på naturområdena med långa köer till grillplatserna 
samt problem med trafiken. Det har ställt nya frågor på hur vi ska hantera det framåt och hur ska vi 
utveckla och förvalta våra områden för att möta den ökade efterfrågan. Man har gjort många nya 
satsningar till exempel med ute-gym, nu har vi fyra stycken i kommunen och en OCR-bana med 12 
stycken OCR-hinder ("OCR" står i det här fallet för "Obstacle Course Racing" och innebär hinderbane-
träning). 
Allemansrätten. Den ger tillgång till Naturen, men den innebär inte bara rättigheter utan även 
skyldigheter. Många tänker bara på sina rättigheter. Det kan vara ett problem då många nya som aldrig 
tidigare rört sig i naturen plötsligt upptäcker den. Det finns bra skrivet om det på kommunens hemsida 
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/natur-och-friluftsliv/natur-och-
friluftsomraden/allemansratten/  
och även på Karlshamns kommuns FB. Eva föreslog att man skulle sätta upp QR-koder om 
allemansrätten på informationsskyltar. Linnéa lovar att framföra det till projektledaren på LST för 
allemansrätten/Luften är fri. Det som också behövs är att man börjar prata mer om det i skolorna. Inte 
störa, Inte förstöra. 
Vandringsleder. Vi har många vandringsleder inom kommunen. Blekingeleden har varit undermåligt 
skött de sista åren så när man tog ett krafttag gällande den så fokuserade Karlshamn på den leden för 
att den ska bli så bra som möjligt. Nya markeringar och grillplatser restaurerades. Nästa led som 
kommer att läggas fokus på är Laxaleden. Där kommer arbetet att påbörjas under hösten och för att 
man skall få till det bra så tittar man på helheten vilket innebär att man räknar med att hålla på med 
den också 2022. Christer tog upp att det är viktigt att vi dokumenterar alla skyltar efter leden, de måste 
inventeras så att det blir rätt skylt till rätt by. Laminerade skyltar – behövs bytas ut mot beständiga. 

https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/natur-och-friluftsliv/natur-och-friluftsomraden/allemansratten/
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/natur-och-friluftsliv/natur-och-friluftsomraden/allemansratten/
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Arbetet med strandpromenaden i Mörrum kommer att fortsätta så snart vädret och marken tillåter. 
Området används mycket och därför kommer man att satsa på två grillplatser mer bänkbord. Borden 
kommer att stå en bit bort från grillplatserna så att fler kan använda sig av dem. Man kommer att satsa 
på mer bänkbord eftersom grillplatserna innebär mer underhåll. Det är en fantastisk blomsterprakt 
just nu längs promenaden. 
 
Christer undrade hur processen ser ut när man planerar var man skall sätta iordning grillplatser eller 
göra nya vandringsleder? Det är Linnéa och hennes kollegor som bestämmer det. 
 
I Elleholm har man tagit bort en bänk som var i mycket dåligt skick. Nytt kommer att sättas upp så snart 
det är möjligt. Från början hade man inte tänkt att återställa det men har fått in många synpunkter på 
att det behöver finnas och kommer det in många synpunkter går sakerna att omvärdera. Linnéa 
uppmanar till att man kan höra av sig till nämnderna med förslag. 
 
Linda påtalade att det börjar komma bilar som kör ned till badplatsen vid Nytäppet så det är dags att 
börja avskärma. Linnéa tar med sig frågan. 
 
Linda undrade också om Karlshamns kommun har några riktlinjer gällande organiserade och ev, 
kommersiella arrangemang som sker på annans mark? Behöver inte markägarna bli informerade?  
Linnéa svara att några direkta riktlinjer inte finns framtagna men markägarna skall naturligtvis 
underrättas och godkänna aktiviteterna. När kommunen vet om att det ska vara en aktivitet bör man 
påtala till arrangören om vikten av kontakten med markägaren. Det måste finnas en dialog.  
 
Karoline påtalade att skyltarna vid jättegrytorna i Asarum måste bytas ut då den är dålig. Linnéa tar 
med sig det. Karoline berömde även de nya stolparna längs Blekingeleden.  
 
Eva tog upp om skötseln i reservaten. Länsstyrelsen har haft dåligt med pengar nu ett tag men har fått 
bra med pengar i år för att sköta reservaten. Eva har tät dialog med LST och det kommer nog att komma 
fyra sittbänkar vid Mörrumsån längs Knaggelidvägen. Ett tips är att vid reservaten informerar om andra 
vandringsleder i närheten. Kommunen har samråd med LST när det finns behov av det. 
 
Christer frågade Linnéa hur det såg ut med ekonomin. Kan du göra vad du har behov av att göra, är du 
påverkad negativt? – Rent krasst kan jag inte göra något som ökar driftskostnaderna. Istället tittar vi i 
de befintliga områdena om vi kan tillföra något och förbättra platserna. 
Karoline kom med input om att det finns pengar att söka från LST LONA. Linnéa uppskattade tipset. 
 
Med det tackade vi för ett riktigt intressant möte och bra dialog och kommer att ha fortsatt kontakt. 
 
 
§ 5.  Rapporter 
Marco rapporterade  
 
Nu har det beslutats i fullmäktige om att fastigheterna på Tärnö ska säljas till Peter och Malin Svensson. 
Värderingen utav fastigheterna skiljer sig åt beroende på om fastigheterna kan användas till bostäder 
eller inte. Dessa fastigheter går bara att använda som verksamhet, inte boende. Gällande värderingen 
så har kommunen haft en oberoende värderingsman. 
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Kommunens ekonomi 
 
Kommunens resultat för 2020 blev + 4 miljoner kronor 
Kommunens bolag resultat för 2020 + 39 miljoner kronor 
 
Redovisning per bolag;   Nämnder; 
 
KEAB; + 6 miljoner kronor   Utbildningsnämnden; - 5 miljoner kronor 
KABO; + 38 miljoner kronor   Arbete & Välfärd; - 52 miljoner kronor 
Hamnen; + 12 miljoner kronor 
KAFAB; - 3 miljoner kronor 
Kreativum; - 3 miljoner kronor 
Stadsvapnet; - 6 miljoner kronor 
 
Marco berättade vidare att Länsbygderådet tagit fram en ny kommunikationsplan. Man känner att 
man varit lite anonym och vill nu med detta ändra på det. Länsbygderådet vill få tätare kontakt med 
sina medlemmar, vara ett bättre stöd till kommunbygderåden, göra det mer känt, öka engagemanget 
att delta och stärka samverkan. 
 
Marianne rapporterade om att vi inte fått in några förslag förutom från Forneboda på enklare uppgifter 
som föreningarna skulle kunna använda sig av med att få hantverkshjälp från gymnasie- och vuxensär. 
Sigurd berättade att deras lekstuga var så i dåligt skick att de fått riva den. Kan Halahut få hjälp med 
att bygga en ny lekstuga om föreningen bistår med materialet? Vi kollar upp om det är möjligt och 
återkommer. Till er övriga, har ni förslag, skicka in dem till Marianne så sammanställer hon det. 
 
Marianne rapporterade att projektet diggEAT har beviljats stöd från regionen så nu påbörjas 
planeringen för höstens sändning. Vi behöver hjälp med att hitta företagare och hantverkare, 
konstnärer som inte alltid syns, men finns. Gärna den som håller på med någon specialitet. Kontakta 
Marianne med tips.   
 
Eva berättade att Svängsta krogens restauratörer slutar på grund av personliga skäl. Men det kommer 
inte att bli tomt där. Det finns andra intressenter för att driva restaurangen vidare.  
 
§ 6.  Länsbygderådet 
 
Årsmöte 20 maj. Marco och Karoline sitter som ordinarie och Linda ersättare. Vi behövde en ny på 
platsen i valberedningen och Thomas Nilsson (LRF) blir vår kandidat för 1 år. 
 
Region Blekinges nya utvecklingsstrategi (RUSen) har kommit ut på en remissrunda och 
Länsbygderådet ska svara på den. Eftersom Karoline ska svara på den för Olofströms del så har hon 
lovat att hjälpa till att skriva den för Länsbygderådet också.  
 
§ 7. Ekonomi 
 
Ansökningarna för lokalbidragen har nu kommit in och skall behandlas för att kunna gå upp som 
beslutsärende i KS den 7 juni. Total ansökningar för 1 062 605 kronor.  
 

Övriga nämnder +/- 0 
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Administrativt bidrag (2 000kr) har sökts av Åkeholms byastuga och Åryds hembygdsförening.  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningarna. 
En påminnelse; Ni som ska söka administrativt bidrag eller projektbidrag måste söka det via webben! 
 
§ 8.  Remiss Utökat strandskydd 
 
Alla har fått ett förslag på yttrande t utökade strandskyddet.  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna yttrandet. 
 
§ 9. På gång 
 
Vi har fått flytta fram datum för enkäten till Hällaryd ”Smarta bygder” som handlar om kommersiell 
service. Den kommer att skickas med snigelpost ut till ca 200 slumpvis bosatta i Hällaryd. Enkäten 
kommer även att finnas på sociala medier samt Region Blekinges hemsida. Sista svarsdag är framflyttat 
till 17 juni.  
 
Kartan över årets Gårdsbutiker lämnas in för tryck under vecka 18. Beräknas komma ut i slutet av maj. 
Det kommer även att finnas tillgänglig från Visit Blekinge att ladda ned.   
 
Marianne ville bara informera om att från 1 april – 6 juni kan man åka en rundtur i skärgården på 
fredagar och söndagar kl 17.00 med start från Matvik. Turen tar ca 1 timme och kostar 70:- per person. 
https://blekingetrafiken.se/reseinformation/skargardstrafik/karlshamn/#matvik-tarno 
 
Perioden 22 maj – 24 juni kan man gratis åka ut till Kastellet på lördagar och söndagar från Karlshamns 
centrum. Första båten går kl 12.30. Sista båten från ön lämnar 16.15 
 
§ 10. Övriga frågor 
 
Anton undrade över hur det går med kraftledningsbygget i de norra delarna i Kommunen. Marco tar 
och undersöker läget och återkommer i frågan. 
 
Vid vårt nästa möte bjuder vi in Nina Andersson som pratar om arbetet på näringslivsenheten. 
 
Marianne informerade om att Karlshamns kommun återpublicerar facebook inlägget från i fjol om att 
vandra i hagar och betesmark. 
 
Anton hade förslag på att någon annan gång bjuda in Mieåns vattenråd för att prata 
vattenförsörjningen. Även Mörrums vattenråd kom upp som förslag.  
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 3 juni och förhoppningsvis kan vi träffas 

utomhus. Plats meddelas senare.  

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare          Linda Eskilsson LRF 

Ordförande              Justerare 

https://blekingetrafiken.se/reseinformation/skargardstrafik/karlshamn/#matvik-tarno

