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Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till vårt första digitala möte för året och förklarade Karlshamns 

landsbygds - och skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson             
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Karoline Mattsson, Tararp - Nötabråne. 
 
§ 3. Dagordning                   
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 
 
§ 4.  Rapporter 
Marco rapporterade från KS och det var nytt KS på grund av nyval så det var deras första möte. 
 
Sydostleader var och informerade om läget gällande den nya programperioden för Sydostleader. I den 
nya perioden kommer området att bli större område då även Kalmar och Öland kommer att ingå. 
Marco rapporterade att vi har en bra representation från Karlshamns kommun. Däremot så efterlyses 
fler projekt eftersom det blir bra utväxling på den medfinansiering som vi går in med. Vi har genomfört 
en del projekt till exempel ARK56, Häst i Sydost, Nissagården (restaurering), Smakfesten samt 
förstudierna gällande Kulturvägarna och Utvecklingen av Matviks Hamn. När man ser i vårt närområde 
så ett stort projekt i Olofström är Sveriges sydligaste vildmark med Frickabron, Sölvesborg Inseglet B&B 
och Ronneby slingorna. Har ni ideér så hör av er till Marianne så hjälper hon till och stöttar er i 
projektskrivningen. För att få inspiration över vilka projekt som man har beviljat; 
 http://sydostleader.se/inspiration/ och https://www.leaderskane.se/projektkarta/ Kom med 
förslag!!!! 
 
KS tog även beslut om att de kommunalägda fastigheterna på Tärnö ska säljas. De kommer att läggas 
ut inom kort. Kommunen har lagt in förbehåll så att det inte går att köpa för att bygga fastighet på 
platsen. Man kommer att kräva att det ska vara utvecklande för besöksnäringen. 
https://www.facebook.com/123566244355620/photos/a.830284433683794/3839757002736507/ 
 
Marco tog upp om de enskilda vägarna. Han har varit i kontakt med tekniska nämnden Mats Dahlbom 
och Ola Karlsson (gatuingenjör). Man har delat in kommunen i fyra delar och genom det har man 
bestämt att det ska vara ett rullande schema med en större upprustning vart fjärde år. Därför bjuder 
vi in dem till vårt landsbygderåd så att vi får diskutera vägfrågor. 
 
VIKTIGT!! Vi måste få in två representanter till rådet från varje ort.  
 
Halasjöbygden har inte fått svar från kommunen Marco tar den bollen. 
 
Krister Fasth – Laxaleden skyltarna-  Christer kom med ett förslag gällande X-rundan. Upplägget är att 
x-rundan säljaren/administratören vill att en kommun ska vara involverad i abonnemanget 
Gå in på deras hemsida www.xrundan.com så får man mera info. Där finns en film 
Snabbversionen är att det är en digital tipsrunda. Man behöver initialt ladda ner en app. 
Man går naturligtvis rundan. När man kommer till en skylt med QR-kod, skanna man in denna och får 
en fråga. Man svarar. Tydligen 15 frågor/skyltar per runda. Varje söndag uppdateras applikationen 
med nya frågor. Naturligtvis finns det en kostnad. Abonnemang, skyltar, startskylt och uppläggning år 

http://sydostleader.se/inspiration/
https://www.leaderskane.se/projektkarta/
https://www.facebook.com/123566244355620/photos/a.830284433683794/3839757002736507/
http://www.xrundan.com/
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1. Sedan bara abonnemang. Sedan är det upp till den lokala ägaren kommunen eller till kommunen 
delegerad förening att ha någon form av veckopriser. Marianne tar med sig frågan till Fritidsenheten. 
 
Tararp – Nötabråne- avvaktat med aktiviteter på grund av Corona. Friluftslivets år. I Sommar ska det 
vara en byavandring Tararp maj. Årsmötet ej bestämt. Posten kommer att införa varannan dags 
utdelning vi måste ta upp det. Man testar på en del kommuner redan nu. Detta är en viktig fråga och 
Marianne och Marco kollar upp hur vi kan gå vidare med det. Ett nytt avtal är gjort med Mormors 
Bakeri gällande att nyttja föreningens mark till parkering. 
 
Anton fortsatte diskussionen om utdelningen av posten. Han tog exemplet från Hästveda där man tar 
trikintester varje dag. Det finns många företag som är beroende av varjedagsutdelning. Återigen 
problem med fotbollsplanen och vildsvin. 
 
Frågan om lekplatsernas vara eller inte vara kom upp igen. Det är problematiskt när det blir drev och 
när man hänger på olika utspel. Marianne tar initiativet om ett dokument som alla styrelser skall ta del 
av för att kunna ge en korrekt bild av läget och för att kunna avfärda väl spridda rykten. Information 
om lekplatserna finns på  
https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/fritid-for-barn-och-unga/lekplatser/ Ärendet skall upp i 
Teknik och Fritidsnämnden den 18 feb. 
 
Pandemin har gjort oss mer intresserade av att vara utomhus. Vad kan vi göra själva? Förslag på 
utegym i Ringamåla. 
 
Lisbeth Har haft styrelsemöte och många olika frågor kom upp. Lisbeth återkommer med datumförslag 
för en träff där Marco och Marianne deltar.   
 
En lång diskussion gällande den döende innerstaden blev bra och intressant. Det som är viktigt är att 
alla ska hjälpas åt att handla så lokalt som möjligt. Vi kan inte flytta över all handel till internet utan 
faktiskt göra fysiska besök annars kommer vi inte ha kvar några butiker alls. Det är konsumenterna 
som styr utbudet. Viktigt är också att affärsinnehavarna uppträder för kundens bästa.  
 
Kristina – Åryds friskola är igång! Man har renoverat klar sina lokaler och barnen har flyttats över dit 
för sin skolgång. Det har varit ett stort engagemang! Kristina berättade att de varit mycket ute och 
upptäckt Nytorpet! Fantastiskt fint, fina leder, utegym och grillmöjligheter. Förslag till förbättring; 
Svårt att hitta till centralplatsen. Det finns så många olika parkeringar efter vägen men ingen karta så 
man vet inte var man är. Marianne tar med sig frågan till Fritidsenheten. 
 
Hans hade meddelat att han avgår från Länsbygderådet och vi måste få in en ny till valberedningen. 
 
Jenny hade en fundering från en lärare på gymnasie sär. Det ville ha lite projekt att jobba med och en 
fråga är om man kan anlita dem till att bygga en bänk och utföra mindre reparationer. Marco kollar 
upp och tar med sig frågan nästa gång. 
 
§ 5.  Ekonomi 
Vi har säkerställt 60 000 kr till våra aktiviteter genom beslut i KS. Ni måste nu under våren lägga upp 
nya dokument i föreningsregistret med verksamhetsplaner, rapporter, korrekta kontaktuppgifter samt 
budget så att ni kan söka pengar för olika aktiviteter. 
 
Vi får 5000 kr från Länsbygderådet som vi kan använda till något kul. 

https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/fritid-for-barn-och-unga/lekplatser/
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Börja förbered er för att söka lokalbidrag för era samlingslokaler. Aktuella dokument måste läggas upp 
på föreningssidan i databasen för att det ska gå att söka bidraget. På grund av omständigheterna så 
räcker det i år med att ha ett godkänt bokslut för att kunna söka. Aktuella kontaktuppgifter måste 
läggas upp! Sista ansökan 30 april. 
 
§ 6.  På gång 
I år så är det en av Naturvårdsverkets satsningar, Friluftsåret 2021. Luften är fri, 
https://www.luftenarfri.nu/ Det innebär att under året så kan alla som vill delta i lite olika satsningar. 
Det kan vara vandringar, prova på, äta utomhus, sova ute m.m. Kontakta mig om det är något extra 
som ni kommer att göra.  
 
I samarbete med Familjen Kamprads stiftelse erbjuder Linnéuniversitetet kostnadsfri distansutbildning 
för anställda i besöksbranschen med lägre arbetsbelastning. Utbildningen består av olika kurser och 
den sökande kan läsa en eller flera. Kurserna ger ett intyg om deltagande men inga högskolepoäng, 
även om flera av lärarna är aktiva vid Linnéuniversitetet och har bedrivit forskning i besöksnäringen i 
många år. Läs mer https://www.besoksliv.se/nyheter/bjuder-pa-fortbildning-i-krisens-spar/ 
 
Remissen gällande den Regionala kulturplanen önskar jag få synpunkter på senast den 31 mars så att 
vi kan svara.  
https://regionblekinge.se/download/18.6ad0d7d91768432086140dc/1608640703409/Remissversion
_Regional%20kulturplan%20f%C3%B6r%20Blekinge%202022-2025.pdf 
 
Den kommunala serviceplanen kommer ni också att få ut på remiss. Den beräknas komma ut under 
våren. Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Karlshamns kommun, 
för att kunna planera och bedöma prioriteringar, samt aktivitetsinsatser på kommunal och lokal nivå. 
 
Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt 
slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas 
under åren 2021–2022. Jordbruksverket har lagt sin budget och man väntar på EU för deras 
budgetbeslut. Läs mer https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/forlangning-av-
landsbygdsprogrammet-2021-2022 I det ligger en post för Leader på 600 miljoner kronor så har ni idéer 
hör av er till mig! 
 
Lokala utvecklingsplaner. För ca 10 år sedan så genomfördes studiecirklar för att ta fram lokala 
utvecklingsplaner. De börjar bli föråldrade så det skulle vara bra om ni i de olika grupperna pratar med 
era styrelser om det är något som ni skulle kunna göra. Planerna skulle därefter vara att ha dem som 
kunskapsunderlag när man reviderar ÖP. Vi tar upp frågan igen på nästa möte för vidare diskussion.  
 
§ 7. Övriga frågor 
En önskan om att få styrelseutbildningar till föreningarna. Det kan vara en fråga för Länsbygderådet 
eller Studieförbundet vuxenskolan. Digitala utbildningar borde inte vara något problem. Marco lyfter 
frågan hos LBR.  
 
En fråga som lyftes var problematiken med att få medlemmar till föreningarna. Finns det några andra 
plattformar än FB och Instagram som vår åldersgrupp håller till i? Man kan ju ha medlemsmöten i Zoom 
men det kan vara svårt att få med sig styrelserna in i det digitala.  
 
 

https://www.luftenarfri.nu/
https://www.besoksliv.se/nyheter/bjuder-pa-fortbildning-i-krisens-spar/
https://regionblekinge.se/download/18.6ad0d7d91768432086140dc/1608640703409/Remissversion_Regional%20kulturplan%20f%C3%B6r%20Blekinge%202022-2025.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.6ad0d7d91768432086140dc/1608640703409/Remissversion_Regional%20kulturplan%20f%C3%B6r%20Blekinge%202022-2025.pdf
https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/forlangning-av-landsbygdsprogrammet-2021-2022
https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/forlangning-av-landsbygdsprogrammet-2021-2022
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Det planerade mötet med Blekinge trafiken skjuter vi fram. Däremot så kommer vi att bjuda in Mats 
Dahlbom och Ola Karlsson för att prata enskilda vägar till nästa möte. 
 
Är det möjligt att delbetala anslutningsavgift för fiber eller inte?  
Följande gäller oavsett om man bor i tätbebyggt område eller på landet så har man möjlighet att få 
delbetala på 12 eller 24 månader. Undantaget är de områden som man fått bidrag i från 
Jordbruksverket för utbyggnad där är det inte möjligt pga. att de kräver delbetalning direkt ifrån kund 
för att de skall betala bidraget och med tanke på att kund endast betalar ca 20 % av verklig kostnad så 
är detta inte möjligt pga att det är skattemedel vi handhar. Alltså alla områden på landet som vi bygger 
utan stöd går det att få delbetalning. 
 

Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte och nästa gång vi träffas är den 4 mars och vi ställer in oss på att vi 

genomför mötet digitalt även denna gång. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Karoline Mattsson, Tararp – Nötabråne 

Ordförande              Justerare 


