
 

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)
  
   5 juni 2018 
 
Plats och tid; Halahults 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 

Göran Winfridsson Forneboda Hembygdsförening 

Thomas Nilsson  LRF 

Linda Eskilsson LRF 

 

Frånvaro  

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Jörgen Friberg  Hallo Mörrum  

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

Ivan Netitze  Hällaryds samhällsförening 

Katja Tillqvist  Forneboda hembygdsförening 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

 

Utses att justera: Hans Nilsson, Åryds bygdekommitté  

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 Hans Nilsson som justerare.  

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Rapporter 

Marco tog upp om befolkningsstatistiken, hur det ser ut i Karlshamns kommun. Se bifogat dok. 
Bifogas även en karta över hur kommunen är indelad. Vi diskuterade utvecklingen och de två orter 
som det ser mindre bra ut gällande befolkningsutvecklingen för är Åryd och Hällaryd vilka minskat 
med – 31 resp. – 34 personer.  
 
Marco rapporterade vidare från dagens KS.  

• Stålagården har blivit beviljade bidrag för indragningen av bredband då det är kommunens 
fastighet.  

• Återbetalning av medfinansiering som vi fått när man lade ned Leader Blekinge och startade 
upp Sydost Leader. Vi tappar 86 000 kronor med detta. 

• Marco gick igenom vilka föreningar som blivit beviljade driftsbidrag meningen att 
föreningarna skall få stöd till driften man skall inte behöva betala ur egen ficka. 

 
Marianne rapporterade från Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Det var bra dagar med många 
intressanta föreläsare. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade regeringens satsningar på 
landsbygden. Han berättade att man satsar 1,5 miljarder under två år på landsbygden; 860 miljoner 
på Näringsliv och företagande, 98 milj på Innovation och kunskapsutveckling, 88 miljoner på 
Utbildning, 210 milj på Boende och transporter, 44 milj på Kultur, 100 miljoner som permanentas till 
jordbruket i norra Sverige. Därefter var det en politisk debatt med alla partiledare som handlade 
mycket om flygskatten och infrastruktur.  
 
Matlust och Växtkraft, i Blekinge – Sveriges trädgård. Vi har haft ett möte med en del av de gårdar 
och plantskolor som skall vara med. Nu är det bestämt att det blir helgen 15 – 16 sept. Öppettiderna 
är mellan 10 – 16. Vi har blivit beviljade medel från regionen för att kunna marknadsföra 
evenemanget. Är det någon som är intresserad av att vara med så be dem kontakta Marianne. 
 
Sigurd rapporterade att nu är men överens med kommunen om hur det ska bli med badplatsen, alla 
parter är nöjda så långt nu är det bara kostnaderna för arrendet som man skall komma överens om. 
Det är ett kvarstående problem med en lastbil som står och förfular bygden men den står på privat 
mark. Det enda som man kan göra är att anmäla det till byggnadsnämnden och det kan man även 
göra anonymt.  
 
Hans berättade att äntligen så har husvagnen och bilarna som stått på samparkeringsplatsen i Åryd 
flyttat. Marianne lovade att kolla om det går att plocka ned träd kring parkeringen så att man öppnar 
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upp så det inte går att gömma sig bakom dessa. När den är så igenvuxen är det inte heller så många 
som vågar lämna sin bil där av rädsla för vandalisering. (OBS! Ny info; Röjning för att öppna upp mot 
E22 är beställt och på gång, det är även beställt nya skyltar som kommer att sättas upp som innebär 
att man begränsar parkeringsmöjligheterna till tre dygn) Hans berättade vidare att Monica och Katja 
nu debuterat i Länsbygderådet med den äran. Vad det gäller Guöplatån så verkar det vara överklagat 
igen och parallellt väntar man på besked från Länsstyrelsen. När vi höll på att diskutera Åryd nämnde 
Marco att han har blivit lite inblandad med frågan om Åryds friskola. Det är för lite barn där just nu, 
man bör ligga på 50 barn och man är nere på 44. Friskolan får samma bidrag som den kommunala 
skolan. I dagsläget är det lite kritiskt, man har fått göra besparingar och sökt sponsorer för att minska 
omkostnaderna och klara driften. 
 
I Ringamåla förbereder man sig nu för midsommarfirandet, men gräset behöver klippas innan dess 
igen. Anton berättade vidare att det varit många hus till salu i Ringamåla men att de blivit sålda innan 
visning. Många yngre har börjat flytta in till orten vilket är gynnsamt för att man skall kunna behålla 
och utveckla förskolan. 
 
§ 5. 
Politiker hearing inför valet 
Lokalen är bokad till den 23 augusti. De Politiker som anmält sitt intresse för att delta är; 
Per – Ola Mattsson  (S) 
Marco Gustavsson  (C) 
Magnus Gärebring  (M) 
Claes Jansson  (MP) 
Lotta Lorentzon  (MP) 
Inget namn  (SD) 
Inget namn  (L) 
 
Vi vill ha in frågor till den träffen. Skicka dem till Marianne. 
 
§ 6.  
Stipendiet 
Nu är det hög tid att nominera till vårt landsbygdsstipendie. Vi tillsatte en arbetsgrupp som ska bereda 
inkomna förslag. De som sitter i arbetsgruppen är Kristina, Sigurd och Thomas. Skicka förslagen så snart 
som möjligt till Marianne så vidarebefordrar hon dem till arbetsgruppen.   
 
§ 7.  På gång 

På torsdag är det sammankallat till ett vägmöte i Svängsta medborgarhus. Mötet skall handla om 

enskilda vägar. Med från oss är Marianne, Marco, Lisbeth, Sigurd och Thomas. 

 

§ 8.  Ekonomi 
 
Ringamåla bygdekommitté har inkommit med en ansökan om 2000 kronor i administrativt bidrag för 

2018.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna ansökningen. 

Ringamåla bygdekommitté har inkommit med en ansökan om projektstöd på 6500 kronor för 

Ringamåladagen. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 5000 kronor av ansökningen. 
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§ 9.  Övriga frågor 

Marco tog upp ett förslag om att vi skall anordna en em (ca 4 timmar) på att strukturera upp vårt arbete, 
vilket syfte vi ska ha och hur vi ska arbeta framåt. Marianne kollar kostnaderna för att anlita Metacamp 
för detta arbete. Mer info kommer.   
 
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 önskade alla en skön sommar och nästa gång vi träffas är det 

hela gruppen den 6 sept i Åryds hembygdsförening 2018. 18.30 OBS! 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare                  Hans Nilsson, Åryds bygdekommitté  

Ordförande                     Justerare 


