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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   7 april 2022 
 
 
 
Plats Näringslivskontoret, Hamngatan 5 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens Hembygdsförening 
Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 

Tobias Folkesson Hällaryds samhällsförening 

 

Frånvaro  

Thomas Nilsson  LRF 

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Ute Klemt-Andersson Tararp - Nötabråne 
Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

 
 

Utses att justera:  

Justering:  Christer Fast, Hallo Mörrum   
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade Karlshamns landsbygds - och 

skärgårdsråd möte öppnat.  

§ 2. Val av justeringsperson  
            
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Christer Fast, Hallo Mörrum 
 
§ 3. Dagordning  
                  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
Vi hälsade Marie-Louise Elmgren från Ringamåla välkommen som representant från Ringamåla 
hembygdsförening.  
 
Från 1 maj får alla personer över 70år åka gratis buss där det finns busslinjer. Undantag är vid 
skolskjuts.  
 
Frågan har varit uppe om hur vi hanterar jordbruksmark vid etableringar.  Förslag att man ska inventera 
vårt markinnehav och avyttra marken där vi inte har behov. Marken skall också kvalificeras efter hur 
bra den är och det kommer att gå ut direktiv om detta. LRF vill komma in tidigare i processerna för att 
kunna komma med synpunkter om hur det kan hanteras.  
 
Marco var och träffade Svängsta samhällsförening. Han tycket att det var ett mycket bra möte med 
många bra frågor.  
 
Marianne: Det är klart med driften av Rastplatsen i Åkeholm. Föreningen får 6000kr /år för att sköta 
de faciliteter som vi sätter upp + toaletten. Nu avvaktar vi bara investeringspengarna för att kunna 
genomföra detta. Ärendet skall upp i Kommunstyrelsen den 12 april. 
 
Brännpunkt landsbygd – Eventet kommer att vara den 9 november hos Per Brunberg, Ronneby. Hittills 
klara är Landshövding Ulrika Messing, Therese Bengard Hela Sverige skall leva och Jerry Enström 
entreprenör från Höga Kusten. Förfrågan till landsbygdsministern för deltagande är skickad. Mer 
information kommer.  
 
Gårdsbutiksrundan – Kartorna kommer att vara på plats i mitten på maj och för Karlshamns del har vi 
två nya Gårdsbutiker. Äppelboden Musteri, Mörrum – Inviger den 10 april. https://appelboden.se/ 
Gungvala handelsgård, Svängsta finns endast på FB under samma namn. 
 
 
 

https://appelboden.se/
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Åryd har haft årsmöte. De har haft barnteater och föreläsning om Tjernobyl. Föreläsningen är mycket 
intressant och ligger (tyvärr) i tiden.  
Om ni önskar en föreläsning, ta då kontakt med föreläsaren Magnus Nilsson på 
magnus.sn.el.@gmail.com 
  
I Hällaryd har man haft årsmöte och det valdes in många nya ledamöter vilket är mycket bra! De ska 
ha konstituerade möte på måndag. Det kom upp flera frågor och bland annat om kommunhuset. Just 
nu så ligger huset ute för försäljning men är det så att den inte säljs kommer KABO att gå vidare med 
planerna att bygga lägenheter eftersom man fått utökad borgensram. Man vill också ha utegym och 
bänkar till motionsslingan. Bättre belysning behövs också vid skolan då det är mörkt så man inte hittar 
man knappt barnen. Man önskar sig en cykelpump och att man satsar på lekplatsen.  
 
Tararp – Nötabråne kommer att bli en ny ordförande då den sittande avgår av personliga skäl.  
 
I Ringamåla pågår planeringen för fullt för att ordna midsommarfesten och att genomföra 
Ringamåladagen. Feriearbetare - Marianne kollar upp om föreningarna kan ha det.  
 
Christer meddelade att nu börjar det bli klart med den digitala tipsrundan - X-rundan 
(https://www.xrundan.com/). Det är  Hallo Mörrum tillsammans med Karlshamns kommun 
(Näringslivsenheten) som står för det. Det blir Hallo Mörrum som kommer att vara ansvarig för rundan. 
Det kommer vara en runda med 15 frågor som byts ut varje vecka. Det kan vara olika teman på frågorna 
och längden på rundan blir ca 3 km. Man har även valt en ny ordförande, Gun-Marie Hugosson. Det 
blev en lyckad fiskepremiär med många besökare och ett trettiotal utställare. Veckan innan hade 
föreningen städat hela Mörrum, ända fram till E22. Men städningen i byn måste förbättras. Det behövs 
fler soptunnor. Man har tagit bort en tunna men det skulle behövas två stycken i centrala Mörrum. Ola 
Karlsson har kontakt med Blekingetrafiken för att kolla upp om det går att få dit en vid kyrkans 
busshållplats. 
 
Lisbeth meddelade att nu är programmet klart med årets aktiviteter. Marianne uppmanar alla att 
lämna in sina planerade aktiviteter som Valborg, Midsommar m.m till henne så vidarebefordrar hon 
dem till Visit Karlshamn. Eller så kan ni själva kontakta Visit Karlshamn på turist@karlshamn.se 
 
Lisbeth uppmärksammade också att texterna på Karlshamns kommuns hemsida behöver revideras och 
förslaget blev att gruppen själva skriver gemensamt förslag på text och skickar in det.  
 
Eva tog upp frågan om hjärtstartare och föreningen kommer att ta det med högre chefer inom 
Sparbanken. Hon tog även upp frågan om laxaleden, att den behöver fräschas upp.  
 
Forneboda har haft årsmöte. 
 
LRF kommer att komma in med synpunkter på remissen om Duveryd.   
 
Anton meddelade att Bygdekommittén har upphört och har slagits samman med Ringamåla 
hembygdsförening. Fotbollsföreningen har uppstått och nu håller de på att sätta ihop en styrelse och 
förbereder för övertagandet av fotbollsplanen. Man planerar också för en ny uppstart av knattefotboll.  
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§ 5. Stipendiet 
 
Marianne tog upp frågan om nomineringarna till stipendiat. Det har inte kommit in så många och vill 
att det ska vara en punkt i vardera styrelse för att utse förslag på stipendiat. Det är ingenting som 
gruppen själv skall göra. Vi förlänger nomineringstiden till nästa möte som är den 5:e maj. Gruppen 
tyckte dessutom att vi behöver mer tid till att diskutera kring inkomna förslag.  
 
§ 6. Remiss 
 
Vi vill vara en remissinstans till mottagare till olika ärenden. Det blev utskickat en remiss gällande 
ålfisket med kort handläggning. Tyvärr uteblev svar på den vilket gjorde att vi inte lämnade in något 
från gruppen. Vi måste när vi får in en remiss svara på den annars faller vår tanke. Ibland kan det vara 
svårt att ha någon mening men där är det också inte den enskilde som skall svara utan 
representanternas styrelse som ska komma in med synpunkter. Det följer alltid med handlingar som 
man måste läsa på och sätta sig in i. När vi fått in synpunkterna tar vi upp det till diskussion och 
Marianne sammanställer svaren och skickar in. Närmast som kommer att komma (som vi vet) är 
Grönplanen och Friluftsplanen. I dagsläget har vi inte någon tidsplan på det. Återkommer så snart vi 
vet. 
 
§ 7. Friluftsplanen 
Vi håller på med att göra en Friluftsplan och vi har att förhålla oss till det regionala målet att Karlshamns 
kommun tar ansvar för morgondagens samhälle. Vi diskuterade att vi skall ha olika teman och utifrån 
teman ska vi skriva ihop en handlingsplan om hur vi ska arbeta. Handlingsplanen är ingenting som vi 
ska ta vidare utan det kommer att vara ett arbetsdokument för oss. Vi diskuterade olika teman och 
Marianne kommer att sätta ihop ett underlag för vidare diskussioner.  
 
Vi kommer också att gå vidare med processen om hur vi ska arbeta framåt med landsbygdsfrågorna. 
 
§ 8. Ekonomi 
 
Det som är aktuellt nu är att ni kommer in med ansökningarna gällande lokalbidragen. Vi behöver få 
in de så snabbt som möjligt så att utbetalningarna hinner komma innan midsommar.  
 
§ 9. På gång 
 
OBS VIKTIGT! Marco efterlyste en ordinarie person att sitta i Länsbygderådet. Har du intresse av det 
kontakta Marco. Det är en mycket viktig roll. Ta det med era styrelser så att vi får en representant från 
Karlshamn! 
 
Svängstas film om Skolmuseet börjar vara klar! Filmad av Mats Harrysson. 
 
Det kommer att vara Äggjakt under Påsken i Åryd och Ihre. 
 
Kyrkan i Ringamåla har öppnat en cafédel där man skall kunna ha samtal, utbildning m.m  
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§ 10. Övriga frågor 
 
Det skulle vara bra om vi kunde få dagordningen till KSAU så att vi får veta vilka ärenden som skall upp. 
Marianne kollar upp om det är möjligt.  
 
Vi tackade av Sigurd Karlsson Halasjöbygdens Hembygdsförening som nu avslutar sin tid i vårt råd han 
ersätts av Lisbeth Klyft som då blir ordinarie ledamot. Även Anton Berggren avslutar sitt arbete i rådet 
och ersätts med Marie-Louise Elmgren.  
 
Vi passade också på att gratulera Marco Gustavsson som fyllde 50 år med hans egentillverkade tårta 
som var mycket uppskattad.  
 
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 5 maj och denna gång blir det också på 

Näringslivskontoret. Då är det den lilla gruppen som träffas. 

 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Christer Fasth, Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  


