
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00 

 

 

 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   14 november 2019 
 
Plats och tid; klockan 18.30 – 20.30, Kastellet, Rådhuset. 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
 

Frånvaro  

Thomas Nilsson  LRF 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 
Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
 
Utses att justera:  

Justering:  Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns landsbygds - och skärgårdsråd möte 

öppnat. 

§ 2. Information om projektet ”Utveckling i Matviks hamn” Lotta Söderholm. 

Projektet är ett Leaderprojekt som ägs av Matviks bryggförening med stöd av Hällaryds skärgårdsförening 

och Karlshamns kommun. Syftet är att undersöka vilka möjligheter som finns för utveckling av 

Matvikshamn. I dagsläget finns det en småbåtshamn för 600 båtplatser, en gästbrygga, en hamnpaviljong, 

uppläggningsplatser, elbilsstolpar och parkering. Det som inte finns är en tankstation och det som ska 

kartläggas i projektet är hur det ser ut idag med tankningen. Ett problem är också båtarnas botten som är 

målad med giftig färg för att motverka havstulpanerna. Det som behövs är en båtbottentvätt och en 

spolplatta. Man måste samla ihop allt från båtarna och det ska hanteras som farligt avfall. Här är det viktigt 

att få båtägarna att förstå att det är viktigt så att de använder sig av det om faciliteterna kommer på plats.  

Det finns en detaljplan som gör att detta är möjligt även möjliggör restaurangetablering. Projektet ska även 

undersöka möjligheterna till funktionsstöd för att de med rullstolar ska kunna ta sig upp och ned ur båt. 

Bryggföreningen har diskuterat parkeringsplatser men det ingår inte i denna undersökning. Det som också 

saknas är kollektivtrafik. Projektet innefattar 225 timmar och 340 000 kronor. Styrgruppen består av två 

från bryggföreningen och två från skärgårdsföreningen. Linda lyfte frågan om representation från de 

boende då det saknas och att de måste få vara delaktiga för att undvika överklagningar om det blir aktuellt 

med ett genomförandeprojekt. Kontakt Lotta Söderholm, lotta.js1966@gmail.com 

§ 3. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 
 
§ 4.   Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 5.  Rapporter 
Marco rapporterade från KS; 
Kommunstyrelsen har gett klartecken till satsning på en helt ny F6-skola i Mörrum med möjlighet att rymma 
drygt 600 elever. Skolan kommer att ersätta nuvarande Mörrumsskolan, Hästarydsskolan och Bolsgården och 
beräknas stå färdig inför höstterminen 2022. 
 
Nu har de föreningar som är berättigade till driftbidrag fått sina ansökningar beviljade 
 
Årydshembygdsförening har fått beviljat pengar för nytt värmesystem då deras gick sönder precis nu när det 
började bli kyligare ute.  
 
Skogsfalken har fått bidrag till en hjärtstartare. 
 
Man har tagit beslut på att medfinansierad Blekinge Arkipelag för 10 års utvärdering till UNESCO. Kostnad 
370 000 kronor.   
 
Åkeholms bygdegård har blivit beviljat bidrag till anslutning av bredband. 
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Marianne rapporterade att nu är arbetet med ARK56 avslutat för hennes del. En projektledare har anställts 
på Region Blekinge som ska ha det övergripande ansvaret för ARK56, Blekingeleden samt Sydostleden. 
Tjänsten är på 50 %. Visit Blekinge kommer att ha hand om marknadsföringen av ARK56. 
 
Gårdsbutiksrundan blev mycket lyckad! En del butiker ökade sin besöksfrekvens med 400 %! Inför nästa år 
har vi landsbygdsutvecklare sagt att vi gör det igen! Planerade datum är 12 och 13 sept 2020! 
 
Vår studieresa blev mycket uppskattad. Vi började kvällen med att besöka Gummagårdens gårdsbutik. Där 
berättade de om sin verksamhet och deras framtida satsningar med utbyggnaden av gurkodlingen. Därefter 
gick färden till Inseglet som är ett samarbetsprojekt i Nogersund. Vi fick lyssna på hur deras resa har varit 
men framförallt hur de lyckats med att engagera de ideella krafterna. Det kändes verkligen att de lyckats med 
att få ihop hela bygden mot gemensamma mål! Vi avslutade kvällen på Sölvekulle handelsträdgård. Rolf 
Nilsson berättade om deras resa och deras odlingar.  Vi var ett 30 tal personer som var nöjda och mätta efter 
höstens gemensamma resa.  
 
Marianne har deltagit i en Nationell skärgårdskonferens i Luleå där viktiga frågor som säl och 
skarvproblematiken lyftes. Idag finns det bara att tillgå skyddsjakt på säl och som det är nu, så är det inte 
tillåtet att ta tillvara produkter från sälen och sälja så som skinn och kött. Det är inlämnat en skrivelse till EU 
som kommer att behandlas förhoppningsvis innan jul om att avskaffa saluföringsbeslutet på säl. Lite 
intressanta siffor: Det har varit en explosion av säl/skarv längst den svenska kusten i, uppskattningsvis har vi 
ca 100000 sälar (ca30.000knubbsälar, 50 - 55.000 gråsälar och 25.000 vikare) i Östersjön, Kattegatt och 
Skagerack. Antalet Skarvar ökar dramatiskt idag har vi ca 250 000 skarvar i Sverige. 
 
Marianne har också deltagit på Landsbygdsdagarna i Borgholm. Mycket har handlat om den kreativa 
landsbygden och destinationsutveckling. Läs mer på https://www.facebook.com/landsbygdsdagarna/ 
 
Marianne rapporterade att Christer berättat att de har röjt vid Mörrumsån tillsammans med byalaget. Han 
har varit den drivande och fick med sig olika aktörer som Svea Skog, Scouterna, frivilliga och Karlshamns 
kommun. Det bästa av allt menar han är att man gjort det tillsammans! 
  
Linda berättade att LRF haft en del verksamhet, bl.a. en svampkurs. Man har även haft möte med Svenskt 
Näringsliv och Per-Ola Mattsson hos Lars Berggren på Gungvala Gård.  Man har också haft möte med 
tjänstemän från kommunen och KEAB som hanterar vägar och markexploatering för att b.la. prata servitut 
allt för att underlätta i processerna.   
 
Anton rapporterade att man bjudit på middag i Ringamåla för de som bidragit till genomförandet av 
Ringamåladagen. Det blev mycket lyckat och uppskattat! 
 
Eva rapporterade att Svängstadagen blev mycket lyckad och återigen så ökade antalet besökande, i år med 
närmare 500 besökare. Till nästa år planerar men att köpa gemensamma västar så att de besökande ser vilka 
de kan fråga om de behöver.   
 
Sigurd berättade att Halahult haft sin julmarknad som blev mycket lyckad. Julmarknaden har funnits i 40 år 
och intresset är fortfarande stort. 
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§ 6.  Processutveckling 
 
Vår processutveckling fortskrider och engagemanget är fantastiskt! Grupperna har träffats och tagit fram mål 
och aktiviteter som man ska jobba med fram till slutet av 2020. En sammanfattning medföljer som bilaga. 
 
§ 7.  Ekonomi 
Hallo Mörrum har inkommit med en ansökan om projektstöd på 5 000 kronor för julmarknaden. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 5 000 kronor i projektstöd. 

 

Halasjöbygdens hembygdsförening har inkommit med en ansökan om projektstöd på 4500 kronor för 

julmarknaden. 

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna 4 500 kronor i projektstöd. 

 

§ 8.  På gång 

Det sker en översyn av antalet rastplatser i Trafikverket och det har lett till att det kommer läggas fram för 

beslut att ta bort ett antal rastplatser varav Åryds rastplats är en. De faciliteter som finns där idag kommer 

att plockas bort. Kommunen ska nu ta ställning till hur man vill göra med platsen i framtiden.  

Länsbygderådet i Blekinge bjuder in till utbildningsprogrammet Projektverkstan. Se bilaga. 

För frågor eller mer information kontakta: Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com, 0708-63 16 38 eller 

Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10. 

Julmarknader i Törneryds bygdegård 23 – 24 nov, Mörrum (Kronolaxen) 8 dec, Svängsta 24 nov. 

§ 9.  Övriga frågor 

V/A har en plan för åtgärder under 2013 -2021 och en utbyggnadsplan för år 2014 – 2024. De har inte kunnat 

följa utvecklingsplanen av olika anledningar utan man gör en rimlig bedömning. Marco kollar upp om hur det 

ser ut med planen om den ligger fast eller om det nu blivit några förändringar sedan V/A har gått in under 

Keab.  

Glöm inte att kontakta Robert Furlong på robert.furlong@karlshamn.se för hjälp med att distribuera ut 

överskott av matvaror till de som behöver.  

En uppmaning till alla bygdegårdar! Uppdatera era hemsidor/FB sidor om era uthyrningsbara lokaler. Ta 

gärna bilder av lokalerna och beskriv vad som finns att tillgå samt kontaktuppgifter. Vi har länkat de som har 

websidor på Karlshamns kommuns hemsida.  

https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/kultur/samlingslokaler/ 

Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det torsdagen den 5 december för hela 

gruppen. Vi träffas i Nötabråne. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Eva Stanlysson, Svängsta samhällsförening 

Ordförande        Justerare 
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