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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   4 juni 2020 
 
 
 
Plats och tid; Tararp – Nötabråne, klockan 18.30 – 20.30,  

Stora gruppen  

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
 
 

Frånvaro  

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 
Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Thomas Nilsson  LRF 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening  
Claire Sjöholm  Ringamåla Bygdekommitté 

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 
Pia Thidell  Hallo Mörrum 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 
 

Utses att justera:  

Justering:  Jenny Ödman Forneboda bygdeförening  
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

öppnat. Det har varit en annorlunda vår där vi sett som nödvändigt att ställa in våra möten under april 

och maj månad på grund av Coronan. 

§ 2. Val av justeringsperson            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Jenny Ödman, Forneboda bygdeförening 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4.  Rapporter 

• Marco rapporterade att Näringsliv får en ny chef, Nina Andersson som kommer från Svenskt 
Näringsliv där hon varit Näringspolitisk rådgivare för Blekinge. Hon tillträder sin tjänst i augusti.  

• Eftersom projektet med att renovera Svängsta förskola har försenats har pengar flyttats till att 
börja renovera Möllegårdens skolas kök. 

• Travbanan är såld till Karlshamns travsällskap.  

• Viking Timber har kommunen nu ansvar för. 

• Kommunen har yttrat sig gällande bildandet av naturreservat längs Mörrumsån. Man tycker 
att bildandet av naturreservat lägger en död hand över området. 

• Rapporten för utvecklingen av hamnen i Matvik är klar. Den finns att läsa på Hällaryds 
bryggförening och Hällaryds skärgårdsförening samt på kommunens hemsida.  

• Eva rapporterade att hon på nytt tagit upp frågan gällande bänkar uppe vid utsiktsplatsen vid 
Knaggelid. Hon ska ha träff med Cecilia från LST: 

• Jenny rapporterade att hon varit i kontakt med Pär Welander från Blekingetrafiken gällande 
Närtrafiken. Bakgrunden till att de har de tider de har beror på att det ska var en 
samhällsservice. Det får inte vara någon konkurrerande verksamhet till kollektivtrafiken och 
taxi. Vi beslöt att boka in honom på vårt möte i september så får han berätta mer om hur man 
arbetar med de olika projekten och övrig trafik.  

§ 5.  Samråd planprogram Janneberg, Duveryd. 
Samråd om förslag till planprogram. Under tiden från och med den 11 maj 2020 till och med den 18 
juni 2020 kan ni lämna synpunkter på förslaget gällande Janneberg och Duveryd. 
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för en ny stadsdel. I området 
planeras för närmare 2 000 nya bostäder med tillhörande centrumbildningar, skolor, vårdboende och 
andra tätortsfunktioner liksom verksamhetsetableringarna. Programmet ska lägga fast en hållbar 
struktur som sedan ska ligga till grund för efterföljande detaljplanearbeten. I programmet föreslagen 
markanvändning innebär, avseende bostadsbebyggelsens omfattning, ett avsteg från översiktsplanens 
intentioner. 
 
Inom planområdet kommer att antal vägar, kvarter och andra platser att behöva namnsättas. Under 
samrådstiden kan namnförslag lämnas in. 
 
https://www.karlshamn.se/kontaktkort/planprogram-for-janneberg-duveryd/ 
Skicka in era synpunkter till Marianne Peary så snart ni kan. 
 
 

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/planprogram-for-janneberg-duveryd/
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§ 6.  Stipendiet 
Vi har haft en omröstning mellan 14 framstående kandidater för årets stipendie och det blev en 
spännande omröstning. Vi kommer inte att lämna ut vem som den värdiga vinnaren är förrän vi delar 
ut priset.  
 
§ 7.  Ekonomi 
LUKAS styrelse har beslutat att nu lägga ned föreningen. Kvar blir ca 24 000 kronor som vi kommer att 

öronmärka för något gemensamt projekt som skall gynna Karlshamns kommuns landsbygd.  Beslut om 

vad pengarna skall användas till tas upp på vårt första möte efter sommaren. Alla förslag lämnas in till 

Marianne Peary. Vi tar upp frågan vid vårt nästa möte i september.    

 
§ 8.  På gång 
Kartan över gårdsbutikerna är nu klar. Presskonferens kommer att hållas under den närmaste veckan. 
Planeringen av eventet den 12 – 13 sept går vidare.  
Forneboda kommer eventuellt att ha något pop up event under hösten.  
 

§ 9.  Övriga frågor 
Marco tog upp en fråga från Bodil Ericsson gällande deltagande i Karlshamns Landsbygds och 
Skärgårdsråd från Hällaryds skärgårdsförening. Vi diskuterade frågan och var överens om att föreslå 
att de kontaktar den närmaste samhällsförening, i detta fall Hällaryds samhällsförening för att få in en 
representant i den föreningen. En fördjupande förklaring över hur representationen i rådet sker. Rådet 
består av representanter från de olika samhällsföreningarna från Karlshamns kommuns 
landsbygdsorter. Det vill säga från Mörrum, Forneboda, Svängsta, Ringamåla, Tararp-Nötabråne, 
Hällaryd, Åryd och Halahult. Dessa föreningar är verksamma som paraplyföreningar där andra 
föreningar kan ingå i deras styrelser. Det är uppbyggt på detta sätt då skulle vara omöjligt att alla 
föreningar på landsbygden inom Karlshamns kommun ska ha var sin representant i rådet.  För att sitta 
som representant i rådet krävs att styrelsen i samhällsföreningen väljer två personer, en ordinarie och 
en suppleant som representant för föreningen (orten). Med det anser vi att frågan är besvarad.  
 

Linda tog upp frågan om allemansrätten. Eftersom det nu på grund av den situation vi befinner oss i, 

fler människor börjar röra sig ute i naturen så är det viktigt att påpeka att allemansrätten inte bara 

besår av rättigheter men också av skyldigheter. Ett stort problem är personer som inte tar hänsyn till 

de djur som finns utan man obehindrat går in i till exempel kohagar med lösa hundar som kan bli direkt 

skadligt för vederbörande. Det är viktigt att man visar extra hänsyn och att det är på egen risk man gör 

det. Om man har hundarna lösa så är det ett brott mot jaktlagsförordningen. Linda vill att kommunen 

tar upp det och belyser det på hemsidan och på de olika sociala medierna som kommunen ansvarar 

för.  Marianne tar frågan med sig till Infoenhetens ansvariga. 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är det den 3 september i Forneboda (Hela 

gruppen) 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Jenny Ödman, Forneboda bygdeförening  

  

Ordförande              Justerare 


