
 

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)
  
   1 februari 2018 
 
Plats och tid; Mörrumssalen, klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Monica Nobach Svängsta samhällsförening 

Thomas Nilsson  LRF 

Linda Eskilsson LRF 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Katja Tillqvist  Forneboda hembygdsförening 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

 

Frånvaro  

Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  

Margret Carlsson Svängsta samhällsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Mikael Cederlid Hallo Mörrum 

Magnus Andersson Tararp  - Nötabråne 

Mai Månsson  Hällaryds samhällsförening 

Göran Winfridsson Forneboda Hembygdsförening 

 

Utses att justera:  Monica Nobach 

Justeringsdatum: 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns Landsbygdsråds möte öppnat. 

§ 2.   Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Monica Nobach som justerare.  

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Rapporter 

Marco rapporterade från KSAU.  

• Tidigare har man gjort en fördjupad översiktsplan över Asarum & Hällaryd. Nu är det dags för 
Svängsta. Det kommer att vara ett möte den 6 feb kl 18.30 i Medborgarhuset. En brännande 
fråga är Svängsta badet och placeringen av det. Marco berättade vidare att det kommer att 
bli planer för alla orter.  

• Vidare tog Marco upp att man köpt en fastighet på Stärnö. Just nu gör man en prövning för 
att se om det går att bygga bostäder där för det är tanken med köpet.  

• Inom Karlshamns kommun har vi problem med att det slängs skräp överallt, på gator och ut i 
naturen. Det har gjort att kommunen nu valt att bli medlem i den ideella organisationen Håll 
Sverige Rent. De arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen.  

• Fibersatsningen. Nu är ett förslagsbeslut framtaget om den planerade tre-års planen och ska 
upp nu till beslut. Förslaget är att allt ska vara utbyggt senast 2021. De områden som 
planeras att byggas ut först är de områden där man arbetat ideellt för att få bredband 
installerat, som till ex Törneryd. 

Lrf  

• Årsmöte. Varje år är det problem för en extern aktör att kunna hyra Nyponbacken. Marco har 
satt ihop en skrivelse som gått till kommundirektören som fått uppdrag att ta fram ett beslut för 
uthyrning. Lisbeth har tidigare påpekat att alla lediga lokaler för uthyrning bör finnas att söka på 
kommunens hemsida. En början kan vara att föreningarna lägger in sina lokaler på Objektvision 
https://objektvision.se/Lista?ea=ac:1082&t=8 

Svängsta  

• Nu har man fått sin skylt, Full Rulle i Svängsta uppsatt vid infarten. De önskar att få sätta upp 
liknande skylt vid alla infarter. Det kan finnas bidrag att söka från Landsbygdsprogrammet.  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringa
r/rekreationochturism.4.6ae223614dda2c3dbc45449.html 

• Svängsta krogen har nyöppnat. Den drivs som ett familjeföretag (Malin, Stefan och Anita) 
http://karlshamn.kyparn.se/svangsta-krogen 

• Det är inskickat en skrivelse om hörslinga i medborgarhuset i Svängsta. 

• Karlshamn United stormöte. De kommer att starta ett integrationsprojekt med fotboll. Kostar 
ingenting att vara med men man ställer krav på föräldrarna om delaktighet.  

• Möllegårdens skolmuseum – man skall byta tak och nu har de påbörjat arbetet. 
Forneboda   

• Skall sätta in en krypgrundsavfuktare.  

• 28 feb Årsmöte  
 

https://objektvision.se/Lista?ea=ac:1082&t=8
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/rekreationochturism.4.6ae223614dda2c3dbc45449.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/rekreationochturism.4.6ae223614dda2c3dbc45449.html
http://karlshamn.kyparn.se/svangsta-krogen
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Tararp – Nötabråne   

• De har satt alla datum för kommande året för olika evenemang.  

• Renoveringen av toaletterna pågår.  
Halasjöbygden  

• Luftpumpen på plats och nya fönster på plats. Målning till våren.  

• Årsmöte 8 feb. 
Hällaryd 

• Kommunen vill riva kommunalhuset och bygga 18 lägenheter. Det måste göras en ny 
detaljplan för området. Till hösten kommer det att bli ett offentligt möte om planerna.  

Marianne 

• Projekt Kulturvägarna, är nu inskickat för ett genomförandeprojekt och det kommer att tas upp 
på SydostLeaders möte i april. Planerat startdatum aug 2018.  

• Projekt Ung till Ung kommer att skickas in denna vecka till Allmänna Arvsfonden. 

• Blekinge Arkipelag – Verksamhetsledaren kommer att sluta och ny verksamhetsledare skall 
anställas. Tjänsten kommer att ligga på Ronneby Kommun. Ett nystartsmöte kommer att hållas 
under april månad. Mer info kommer. 

• Arbetet med Arkipelagrutten fortgår. Planerad invigning av Kajakled är den 2 juni på 
Biosfärsdagen. Mer info kommer. 

• Härnäsbron. Vi har varit med entreprenören på plats för att titta på arbetet. Det kommer att 
sättas igång under vården och ambitionen är att det är klart innan semestrarna.  

• Guöplatån. Det man väntar på är Lantmäteriet och när man fått besked från dem kommer 
upphandlingen att startas. Sen beror det på om det kommer att komma in någon överklagan för 
då försenas projektet. 

• Buss 600 + de övriga vi får betala extra för det. Under våren skall det vara ett möte där 600 skall 
avhandlas.  

Ringamåla  

• Möte på söndag – Midsommarfirande- Naturens dag.  
Åryds bygderåd  

• möte 12 feb. 
 
§ 5.   På gång 
Det kommer att vara ett Frukostmöte i Svängsta den 21 mars kl 7.30 i SvängstaKrogen. Programmet är 
inte riktigt klart men mer information kommer. 
 
Den 12 mars kommer Landsbygdsutvecklarna i Blekinge att göra en turné igen liknande den vi gjorde 
med Arbetsförmedlingen on Tour. Nu kommer vi att göra den tillsammans med Visit Blekinge och Visit 
Karlshamn. Platsen är Södra Hoka och datumet är den 12 mars. Det kommer att handla om vilka 
förväntningar som ni har på Visit Blekinge och vad de kan hjälpa till med för ditt besöksnäringsföretag. 
Vet ni någon som är intresserad, be dem kontakta mig marianne.westerberg@karlshamn.se 
 
Fiskepremiären i Mörrum är den 17 mars. Det är ett arrangemang mellan Kronolaxfisket och Karlshamns 
kommun. Tanken är att vi ska utveckla arrangemanget till en företagsmässa samt för 
fritidsorganisationer att visa upp sina verksamheter. Anmälan går till 
mariann.westerberg@karlshamn.se så vet ni något företag eller organisation som vill vara som 
utställare, be dem kontakta mig. Ingen avgift.  
 
 

mailto:marianne.westerberg@karlshamn.se
mailto:mariann.westerberg@karlshamn.se
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Ansökan om driftbidrag för samlingslokaler skall sökas senast 1 april 2018. Då vill ekonomikontoret ha in 
2017 års bokslut d v s balans- och resultaträkning 2017 samt verksamhetsberättelse 2017 samt 
verksamhetsplan för 2018. Kontaktperson, Ulrika Hägvall Lundberg, 
ulrika.hagvalllundberg@karlshamn.se 
 
Glöm inte att meddela er valberedning att på ert årsmöte även välja ledamöter, en ordinarie och en 
suppleant till Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KRLS).  
 
Länsbygderådets nästa möte är den 6 februari.  
 
§ 6.  Ekonomi 

Åkeholms byalag har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i projektpengar för genomförandet av 

vårmarknad 2018. Ansökan åter till föreningen för komplettering. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att återsända ansökningen för komplettering. 

Emneboda samhällsförening har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 

2017. (Inkom i slutet på dec efter vi avslutat 2017 år möten)  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningen. 

§ 7.  Övriga frågor 

Kristina lyfte frågan om det är tänkt på någon fortsättning på cykelvägen i Hällaryd. Marco tar med sig 

frågan. 

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) 
 
Nominera till Hela Sverige senast den 23 feb, din landsbygdshjälte till Hela Sveriges Land-stipendium 
2018! Pris 35 000 kronor. 
 

Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är 28 februari 2018. 18.30 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare                   Monica Nobach, Svängsta samhällsförening 

Ordförande                     Justerare 
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