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Minnesanteckningar Landsbygdsfrågor torsdagen 1 juni 18.30 -20.30 i 
Årydssalen, Rådhuset. 

 

 
 

Närvarande; Anton Berggren, Marie Algotsson, Sigurd Karlsson, Lisbeth Klyft, Marco 
Gustavsson, Karoline Mattsson, Magnus Andersson, Mikael Cederlid, Monica Nobach, 
Margret Carlsson, Thomas Nilsson, Linda Eskilsson, Hans Nilsson, Ivan Nitzsche, Katja Tillqvist 
och Marianne Westerberg. 

 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens möte.  
 
Vi börjar med att hälsa Mats Dahlbom, Jonas Johansson och Annelie Bengtsson välkomna till 
kvällens möte där vi diskuterade hur vi ska hantera de enskilda vägarna i framtiden.  
 
Sedan 60-talet har de enskilda vägarna varit i kommunal regi. De flesta andra kommuner har 
löst vägfrågorna genom att ha vägföreningar. Trafikverket ger statligt stöd för underhåll av 
dessa som kommunen har fått. Nu är det nya regler på gång. Trafikverket vill inte betala ut 
statligt stöd i framtiden till kommunerna utan de vill bara betala ut det till föreningar. Detta 
kommer inte att hända imorgon men på sikt kan det komma att bli en förändring. Det måste 
till lantmäteriförrättningar för att utreda vägfrågorna och det kommer att kosta pengar. Det 
finns ca 30 kommuner som gör som oss och 260 som har vägföreningar. Vägföreningar är 
ingenting som kommunen förespråkar. Kommunen ser det mer som en landsbygdsfråga 
med bra service till våra kommunmedborgare. Vi diskuterade olika alternativ men landade 
inte i något ännu så länge men vi kommer att återkomma med mer information längre fram.  
 
 

Rapporter 
 

 Den 18 maj arrangerade Blekinges landsbygdsutvecklare en resa till Röstånga för att 
besöka Röstånga Utvecklingsbolag AB. Inbjudna var Blekinges landsbygds eldsjälar. 
40 personer fick lyssna på entusiasten ordförande Nils Phillips som berättade hur det 
hela började. Den ideella föreningen Röstånga Tillsammans, som var verksam i 
bygden sedan 2009, tog i maj 2011 ytterligare ett steg för att satsa på ett växande 
och välmående Röstånga. Föreningen bildade ett aktiebolag: Röstånga Utvecklings 
AB (RUAB). Företagets mål är likt det för Röstånga Tillsammans nämligen att utveckla 
Röstångabygden, fast på en kommersiell plattform. Bolaget är registrerat med 
begränsningen SVB, vilket betyder särskild vinstutdelningsbegränsning. Idag har 
bolaget 400 delägare. Utvecklingsbolaget förvaltar idag sju fastigheter i byn där det 
bland annat drivs restaurang och konsthall. Vill ni läsa mer om detta kan ni besöka 
deras hemsida; http://ruab.org/ 

http://ruab.org/


  

 Nedsläckning av telestationer. Telia moderniserar nätet i Karlshamns kommun där 
man planerar en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på 
främst fiber- och mobilnät. Tjänster som påverkas av övergången är telefoni, 
bredband, TV samt olika grossist- och företagstjänster. Även invånare med 
trygghetslarm blir berörda. Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna 
använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för 
uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är 
en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. Det behövs därför en 
successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.   
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia 
säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns 
tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder 
kan vända sig för att få hjälp att hitta den bästa lösningen. Under hösten kommer vi 
att ha ett informationsmöte för att räta ut viktiga frågetecken. Tid och plats 
återkommer jag med.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Projektledare för förstudien Kulturvägar i Karlshamn har fallit på Eva-Britt Brunsmo 
från Eringsboda. Hon börjar sin anställning den 12 juni.  
 
Landsbygdstipendiet  
Det har inkommit sex stycken nomineringar till vårt stipendie. De nominerade var; 
Dagmar Nilsson, Halahult 
Ann-Louise Ottosson, Halahult 
Per-Ove Olsson, Ringamåla 
Alf Blåder, Ringamåla 
Eva Henriksson, Ringamåla 
Ingrid Hallberg, Svängsta 
Vi har utsett en vinnare men offentliggör inte den förrän till hösten.   

 
Övriga frågor 
Marianne tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är den stora gruppen 
den 7 sept kl 18.30 i Mörrumssalen, Rådhuset.  
 
 
Vid pennan Marianne 

BÖKEMÅLA 2018-10-01 

GRIMSMÅLA 2018-10-01 

HALASJÖ 2018-10-01 

HOVMANSBYGD 2018-10-01 

KARLSHAMNS SKÄRGÅRD 2018-10-01 

LÅNGEHALL 2018-10-01 

RINGAMÅLA 2018-10-01 

SÖDRA HOKA 2018-10-01 

ÅKEHOLM 2018-10-01 


