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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   6 okt 2022 
 
 
 
Plats: Konferensrummet, Kronolaxfisket i Mörrum 

Lilla gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Marie Algotsson Ringamåla Hembygdsförening 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

Göran Åström  rep. Länsbygderådet 

Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum 

Thomas Nilsson  LRF 

Tobias Folkesson Hällaryds Samhällsförening 

 

Frånvaro  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening  

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 
Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 
Linda Eskilsson LRF 

 

Utses att justera: Gunn-Marie Hugosson, Hallo Mörrum   
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

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

skärgårdsråd möte öppnat.  

Christer Fasth presenterade Mörrum och kort historia om platsen för kvällen.  

§ 2. Val av justeringsperson  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna Gunn-Marie Hugosson, Hallo Mörrum 
 
§ 3. Dagordning  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
 
Nu har det gamla fullmäktige haft sitt sista sammanträde men kommunstyrelsen har minst ett eller två 
sammanträden kvar i den gamla konstellation.   
 
Vid kommunstyrelsens möte hade vi ett antal skrivelser med anknytning till landsbygden.  
 
Jonetti AB har ansökt om att få asfaltera en yta inom del av sitt arrendeområde för att underlätta vid 
hantering av vagnar för vinterförvaring av båtar, då vagnarna fastnar i grusen. Man har också problem 
med att mycket grus fastnar i däck och skor, vilket smutsar ner och förstör golvbeläggningen i 
båthallen. Därför har KS beslutat att godkänna att Jonetti AB asfalterar i enlighet med ansökan. 
 
Igångsättningsbeslut för projektering avseende Hällaryds skola/förskola och  
aktivitetspark/sanering. Planen är att göra klart fas 1 (projektering) under våren 2023. Projektet räknar 
med att kunna ha ett färdigt underlag och en kostnadsberäkning för att sen efter politiska beslut  
kunna teckna en fas 2 under juni 2023 
 
Det kommer att bli en ny programperiod för SydostLeader har inkommit med en förfrågan om 
medfinansiering. För Karlshamns kommuns del rör det sig om 164 700 kronor årligen under åren 2023-
2027 vilket KS beviljade.  
 
BRÄNNPUNKT Landsbygd går av stapeln den 9 november 2022. Platsen kommer att vara på Björketorps 
gård, Ronneby, mitt i Blekinge. Tiden är mellan kl 9.00 – 15.00. KS beviljade stöd med 10 000kr för 
eventet.  
 
KS beviljade att medfinansiera Åryds Hembygdsförenings SydostLeaderansökan för gång och  
cykelväg mellan Guövik och Köpegårda med 170 000kr under förutsättning att projektet  beviljas medel 
från SydostLeader.   
 
Man beviljade medel 50 000kr för att medfinansiera Halasjö hembygdsförenings utveckling av 
lekplatsen i Halahult 
 
Gällande Diggeat så skjuter vi på det till i början av nästa år så ny skrivelse kommer att inkomma.  
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Skrivelsen om de sex stycken ”Välkommen till Karlshamn” skyltarna som vi har gick igenom. Vi kommer 
därför att göra ett omtag med dem och istället för annonser kommer vi att higlighta alla orter och 
koppla dem till en QR kod där man kan få mer information om varje ort. Arbetet påbörjas nu och 
skyltarna skall vara uppsatta till våren. Man beviljade att avsätta 15 000 kronor för det arbetet.  
 
Gårdsbutiksrundan är nu över för i år och det var återigen en lyckad satsning. Vi hade två nya butiker 
och det var Äppelboden i Mörrum och Gungvala Handelsgård i Gungvala. Nästa år kör vi igen.  
 
Kommunhuset i Hällaryd, där pågår arbetet med ombyggnationen för fullt. Ytterfasaden är snart färdig 
så snart påbörjas det invändiga arbetet. 
 
Åryds friskola har haft öppet hus på skolan vilket var mycket uppskattat. Den ideella verksamheten 
frodas verkligen genom att man underhåller skolan hela tiden.  
 
I Ringamåla har Ringamåladagen genomförts och det var bra med folk på alla ställen.  
 
Svängstadagen var mycketvälbesökt ca 1200 besökande. Däremot så var det färre utställare i år. Det 
som var en bra sak var att Svängsta trädgårdsförening hade sin dag och var på Halda vilket bidrog till 
fler besökande.  
 
LRF har haft sitt årliga event ”Redig Mat” utanför MAXI. Det var många som kom och tog del av de olika 
aktiviteterna som var under dagen.  Det var ett uppskattat event.  
 
I Halahult är man glad att man fått medfinansiering till lekplatsen och dessutom är det är ett 
pensionerat par som sålt sin fastighet i Bökemåla och det är en barnfamilj som köpt det. Lisbeth 
berättade vidare att hon kontaktat Lessebo kommun och pratat med dem om hur de arbetar med 
inventering av ödehus. Tjänstemännen inom kommunen gör det inom sin ordinarie tjänst. Hittills har 
man identifierat 120 fastigheter.  
 
§ 5. Göran Åström, rep Länsbygderådet 
Han är vår representant i Länsbygderådet, numera heter det Hela Sverige Blekinge. De  har en roll både 
inåt och utåt. Göran Åström är ny med detta och har inte riktigt hunnit sätta sig in i det hela. 
Länsbygderådet ingår i Hela Sverige ska leva. Just nu arbetar men med lite olika aktiviteter. Det som 
man gjort nu är att man tagit fram ett förslag på nya stadgar. Stadgarna ska godkännas på två möten, 
varav det ena ett ordinarie årsmöte. Det första tillfället blir vid ett extra allmänt möte den 19 oktober 
och sedan fastställs förslaget vid ordinarie årsmöte 2023. Man håller även på att ta fram en ny 
kommunikationsplan. 
 
Blekinge har ny fadder från Hela Sverige, som skall vara som en mentor i Länsbygderådets arbete.  
 
Det som man också jobbar mycket med är hållbarhet. Visionen som Hela Sverige ska leva har och syftet 
är att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land 
Här arbetar man med Agenda 2030 som kommer tillbaka i alla frågor, hur man skall implementera det 
för landsbygden.  
 
Länsbygderådet kommer att ha sitt nästa möte i Åryds friskola.  
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§ 6. Lokala utvecklingsplaner 
 
Vi hade diskussioner om hur vi egentligen vill lägga upp vårt arbete och vad syftet var med att göra 
dessa planer. Det som är viktigt att poängtera är att det inte är någon form av översiktsplan utan detta 
är ett underlag som kan vara hjälp i landsbygdsutvecklingen. Men genom att ta fram dessa planer så 
är vi förberedda inför översynen av översiktsplanen. Vi har då redan påbörjat ett arbete istället för att 
vi får snabbjobba fram ett material som inte är helt igenomtänkt. De lokala utvecklingsplanerna skall 
hjälpa oss i vårt arbete med Karlshamns kommuns landsbygdsutveckling. Man kan se det som ett 
verktyg för att prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till 
en bättre plats att leva och verka på. Det som kom fram är att man känner sig lite luttrade eftersom 
det har varit många möten under åren och man känner att ingenting har hänt vad det gäller utveckling.  
 
Det vi kom överens om är att vi har med oss det som en punkt vid varje möte där vi går vidare i våra 
diskussioner. Vi skall ha till exempel tre fokusområden från varje ort för att det inte skall spreta för 
mycket. Det är också för att varje ort ser helt olika ut. Det som är viktigt i Mörrum kanske inte är lika 
viktigt i Ringamåla. Vi ska ha ett utkast klart till 1 april 2023 att presentera.  
 
§ 7. Ekonomi 
Ansökningar för administrationsbidrag har inkommit från Hallo Mörrum på 2 000 kr.  
Ansökningar för administrationsbidrag har inkommit från Halasjö Hembygdsförening på 2 000 kr. 
Mötet beviljade ansökningarna. 
 
§ 8. På gång 
 
Vår broschyr – jag behöver få in material till vår folder. Marianne tar på sig att påbörja arbetet med 
foldern.  
 
Naturens dag den 13 maj 2023. Det kommer att vara många olika stationer med aktiviteter som tilltalar 
hela familjen. Naturens dag kommer att pågå mellan kl 10.00 – 15.00  
 
N- Näringsliv kommer under hösten att fokusera på olika aktiviteter under en vecka. Det kommer att 
vara en hel vecka med näringslivsfokus. Kick off kommer att vara måndagen den 21/11 Tid: 17.30-
20.30 Anmäl er via länken;  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tQ2-vnDGw0-
er5Jza51mfQBTjVdabSpAv1RNj90P5nRUODBGS0dTV0NKV0g5RjZJSEs3TzdHQTRVSC4u 
 
Vi ska ha landsbygdsfokus på frukostmötet den 25 nov, i Svängsta på Svängstakvarnen kl.7.30 – 9.00. 
De som är klara är Hitex och Cecilia Jägenmark inget svar från Rawfood Shop (ännu). Linda Jönsson 
(Högaböke trädgård) är tillfrågad. 
 
Brännpunkt landsbygd den 9 november. Börja redan nu att sprida det till de som ni tror kan vara 
intresserade. Max 25 personer från Karlshamns kommun.  
 
Hallo Mörrum har påbörjat utbildning tillsammans med studieförbundet vuxenskolan vad det gäller 
sociala medier för att kunna göra snygga insäljande inlägg. De håller även på med en styrelseutveckling. 
Det har gått lite trögt med X-rundan så nu har man utlottning av priser under oktober månad så 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tQ2-vnDGw0-er5Jza51mfQBTjVdabSpAv1RNj90P5nRUODBGS0dTV0NKV0g5RjZJSEs3TzdHQTRVSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tQ2-vnDGw0-er5Jza51mfQBTjVdabSpAv1RNj90P5nRUODBGS0dTV0NKV0g5RjZJSEs3TzdHQTRVSC4u
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förhoppningsvis är det fler som kommer att gå rundan. Föreningen har varit mycket aktiva bland annat 
med guidningar längs ån, Visning av nya skolan och nu den 4 december är det dags för Julmarknad.  
 
Hällaryd har haft Hällarydsdagen så nu gör man en utvärdering av den. Föreningen har fått många nya 
medlemmar och en del yngre. Däremot har man behov av ett nytt system för att få in medlemsavgifter. 
I år kommer man ordna en Halloweenrunda/Spökrunda för barn och man gör reklam för det i  
Hällaryd/Åryd området. 
 
I Åryd har man ett Halloweendisco för barn i låg och mellanstadiet. Man kommer även att ha 
Julmarknad 19 – 20 nov. Åryds hembygdsförening har fått frågan om att vara med i Bräknetrampen 
och det har de svarat ja till. Mer info om det kommer senare.  
 
Ringamåla har haft Ringamåladagen och nu ska man ha ett medlemsråd där man ska sammanställa 
eventet. Man kommer på det mötet att ha lättare förtäring.    
 
LRF kommer att ha en Romprovning på Port Hotel. 
 
I Halahult kommer man att ha öppet möte nästa vecka.  
 
I Svängsta har man bjudit in Anders Olsson från Länsbygderådet till nästa möte.  
 
§ 9. Övriga frågor 
En synpunkt på att det är svårt att gå Laxaleden. Marianne kollar upp det.  
 
 
 
Avslut: 

Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 3 november Halahult och då är det den 

lilla gruppen som samlas.  

 

 

 

 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Gunn-Marie Hugosson, Hallo Mörrum 

Ordförande              Justerare  

 

 

 


