
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS)
  
   6 sept 2018 
 
Plats och tid; Åryds hembygdsgård, klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 
Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 
Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 
Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 
Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Linda Eskilsson LRF 
Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  
Christer Fast  Hallo Mörrum 
Kjell Folkesson Hällaryds samhällsförening 
(Iris   Sekreterare Åryds hembygdsförening) 
 
Frånvaro  
Pia Thidell  Hallo Mörrum 
Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 
Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 
Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 
Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 
Göran Winfridsson Forneboda Bygdeförening 
Thomas Nilsson  LRF 
 

Utses att justera:  

Justeringsdatum: Katja Tillqvist, Forneboda Bygdeförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns Landsbygdsråds möte öppnat. 

§ 2.   Besök av chefen för Näringslivskontoret, Mathias Wijk 

Utgått på grund av förhinder 

§ 3. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Katja Tillqvist som justerare.  

§ 4.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 5.   Rapporter 

Marco rapporterade vidare från tisdagens KS.  
• Äntligen har vi fått projektet gällande Ringamåla skola godkänt som permanent verksamhet 

som ett föreningarnas hus. Inriktningen är också ändrat från skolverksamhet till 
samlingslokal/föreningslokal. 

• Karlshamns ridklubb har fått medel från KS för den extra kostnaden för foder på grund av 
sommarens torka. 

• Kommunen har köpt ny tomt för vattenverket i Asarum?  
• Kommunen har genom samverkan med Åryds friskola bestämt att åter öppna bibliotek i 

skolan vilket kommer att gynna samhället.  
• Kommunen har även gått in med en skarp skrivelse till LST om förändringarna i 

strandskyddet.  
• Kommunen har gett Halasjöbygdens hembygdsförening ett extra anslag för renoveringen av 

sin bygdegård. Eftersom LST avslog en del av kostnaderna och hembygdsföreningen gjort 
nedskärningar så blev det i alla fall ett underskott vilket nu kommunen gått in med som stöd. 
 

Reflektioner från Politikerträffen i Svängsta som blev intressant. Alla partier var representerade. Det 
var ca 100 besökare som kommit till kvällen och det ställdes många bra frågor. Linda har skrivit 
minnesanteckningar från kvällen som kommer att skickas ut. Det var första gången som vi anordnade 
en sådan sak och det var bra att det gjordes. Det vi behöver ta med oss till nästa gång är att se till att 
tekniken fungerar bättre, det var svårt från början att höra vad som sades i alla fall under första 
delen, under andra delen blev det bättre. Frågeställningarna var lite för mycket generella man kom 
inte riktigt in i frågorna  och det var för lite debatt. Det hade nog varit bra med ett antal ja/nej frågor.  
 
Ren kust och Städning utav stränder pågår för fullt. Det kommer att spelas in tre kortfilmer om detta 
som ska användas till att sprida kunskap om vikten att plocka upp efter sig. Alla föreningar ska kunna 
använda sig utav den. 
 
Anton rapporterade om en lyckad Ringamåladag med många besökare. Nytt för i år var att IHRE 
naturskola höll öppet där Lisbeth Glans berättade om den gamla skolan. Loppis i Höga Böke. Nu ska 
man ha en uppföljning för att sammanställa dagen och för att få fler att engagera sig i föreningen. 
 
Katja rapporterade från Länsbygderådet. De kommer att ha en genomlysning över hur man arbetar 
med bredbandsfrågan i länet. På många ställen i Blekinge har arbetet stannat upp men inte i 
Karlshamn så vi delar gärna med oss om hur vi arbetar i kommunen med denna fråga.  
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Länsbygderådet kommer att anordna en utbildning  för er som vill driva projekt genom 
Projektverkstaden. Är ni intresserade kontakta Katja. Länsbygderådet kommer även att vara med på 
Svängstadagen så ni kan träffa dem där och få mer information om projektet.  
 
Hallo Mörrum har haft två workshops tillsammans med Gilla Karlshamn och Centrumföreningen där 
de berättar över hur de arbetar med sin samhällsförening och hur den fungerar.  
 
LRF har haft en kulturkväll på Eriksberg. 
 
Sigurd berättade om att renoveringen av lokalen börjar snart vara klar och att det pågår samtal kring 
badplatsen med kommunen.  
 
§ 6.  
Stipendiet 
 
Årets Eldsjäl på landsbygden 2018 blev; 
 
Sigurd Karlsson har sedan  9 år  varit ordförande i föreningen och dessförinnan styrelsemedlem. Han har 
lagt ner och lägger ner massor av arbete gällande kontakter utåt mot myndigheter, företag och 
privatpersoner, skötsel av byggnader och utomkring exempelvis lagning/nya staket, reparationer på 
byggnader och lekplats  byggt mjölkbord mm. Utan drivande ideella krafter hade ovannämnda inte varit 
möjligt. Sigurd Karlsson har genom sitt enträget/outtröttligt arbete sett till att allt ovannämnda har 
klaffat och sett till att hus och markområden inkl. lekplats är välskötta och ger ett inbjudande/positivt  
intryck för  bygden. 
 
Sigurd tilldelas Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråds pris för Årets Eldsjäl på landsbygden 2018 
med 10 000 kronor och diplom. Utdelning kommer att ske i Halahult. Datum meddelas senare. 
 
§ 7.  På gång 
Matrunda i Blekinge - Matlust och Växtkraft. Helgen 15 – 16 sept. Karta och programblad finns på 
turistbyråerna samt på Visit Blekinges hemsida. Marianne skickar ut kartan så kan de som vill lägga upp 
det på sin hemsida. 
 
Planering av vår verksamhet i höst – vi ska arbeta med ett koncept för att vi ska kunna bestämma 
riktning på vårt arbete. Nu håller vi på med att upphandla tjänsten och därefter kommer vi att 
bestämma datum.  
 
Studieresan – årets studieresa – Marianne tar fram ett förslag och mailar ut. 
 
Forneboda bygdeförening anordnar en ”Grisfest” lördagen den 29 sept kl 18.30. Kostnad 240 kronor.  
 
Svängstadagen den 9 sept. Läs mer;  http://www.svängstainfo.com/svängstadagen-40086122 
 
Hallo Mörrum anordnar en krogrunda den 13 okt. Läs mer på Hallo Mörrums FBsida. 
 
Svängsta samhällsförening ska ha ett möte tillsammans med kommunen för att gå igenom 
sammanställningen av den fördjupade översiktsplanen gällande Svängsta 

http://www.sv%C3%A4ngstainfo.com/sv%C3%A4ngstadagen-40086122
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§ 8.  Ekonomi 
 
Åkeholms byalag har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 2018.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

Svängsta samhällsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 6000 kronor för 
Svängstadagen. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

Svängsta samhällsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 
2018.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökan. 

§ 9.  Övriga frågor 

Linda lyfte frågan om inte Karlshamns Landsbygds – och Skärgårdsråd skulle gå in med en skrivelse om 
strandskyddet. Vi tyckte alla att det var en bra idé. Linda gör skrivelsen och den skickas ut till gruppen 
för godkännande innan den skickas till LST.   

Vi tog också upp frågan om vad vi gör med alla de frågor som inte blev ställda vid politikerträffen. Vi 
bestämde att nästa gång ska vi ta en stund där vi går igenom hur vi ska hantera det. En del var inte bara 
frågor till politiken utan även till tjänstemän.  

En arkitekt har kontaktat Marianne för att få veta vad man vill ha för en samlingslokal i Hällaryd och vad 
den ska innehålla. Kjell tar med sig frågan till deras nästa möte och återkopplar därefter.  

Frågan om varför man inte klippt gräset längs vägkanterna i år och det beror på eldningsförbudet som 
var. Man är rädd för gnistor som kan antända skogen.  

Marie tog upp frågan om varför man inte grusat de enskilda vägarna i år. Kan det vara att det är 
svårframkomligt? Marianne kollar upp och återkopplar.   

 
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 det lilla gruppen den 4 okt, 
Kommunalhuset i Hällaryd. 18.30 OBS! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare                  Katja Tillqvist, Forneboda Bygdeförening 

Ordförande                     Justerare 


