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Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)  
   1 dec 2022 
 
 
 
Plats: Hotell Walhalla, Mörrum 

Stora gruppen  
Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Peary Landsbygdsutvecklare 

Emelié Olsson  Åryds Bygdekommitté  

Karoline Mattsson Tararp - Nötabråne 

Marie Algotsson Ringamåla Hembygdsförening 

Gunn-Marie Hugosson Hallo Mörrum 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 
Jonas Månsson Hällaryds Samhällsförening 

Eva Stanlysson Svängsta Samhällsförening 

 

Frånvaro  

Jenny Ödman  Forneboda Bygdeförening  

Hanna Bengtsson Forneboda Bygdeförening 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens Hembygdsförening 

Tobias Folkesson Hällaryds Samhällsförening 

Thomas Nilsson  LRF 

Linda Eskilsson LRF 

Monica Nobach  Svängsta Samhällsförening  

Fredrik Lantz  Åryds Bygdekommitté 

Marie-Louise Elmgren Ringamåla Hembygdsförening 
 

Utses att justera: Karoline Mattsson, Tararp - Nötabråne   
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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 Karoline Mattsson, Tararp – Nötabråne. 
 
§ 3. Dagordning  
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.  
 
§ 4 Rapporter 
 
Länsbygderådet – Linda Eskilsson var representant från oss. Grattis till Ronneby som blev Årets 
Landsbygdskommun! Länsbygderådet jobbar aktivt med att bli mer synlig med vad man gör och att bli 
mer kommunikativa utåt. Man har haft möte i Sölvesborg på grund av att de inte har något aktivt 
kommunbygderåd och inte någon Landsbygdsutvecklare. Nu har man bestämt att Länsbygderådet 
kommer att förvalta pengarna.  
 
Det har varit vägmöte med LRF. Se bif dokument.  
 
Sedan en uppmaning från Ola Karlsson; 
 
Kommunen får en hel del ärenden nu som gäller gatubelysning som felanmälts för länge sedan: 
 
Anmälningarna gäller ofta belysning monterad på trästolpar, som vi har varit tvungna att besiktiga innan 
utbyte till LED kan ske. Besiktningen är slutförd och utbyte pågår för fullt på de trästolpar som varit OK vid 
besiktningen, vilket gäller det stora flertalet. Detta arbete kommer att vara klart inom kort. 
 
Sedan finns även kategorin ”ej godkända trästolpar” som underkänts vid besiktningen, och där behövs 
åtgärder innan utbyte till LED-belysning kan göras.  
Vår entreprenör PEAB kommer att utföra detta arbete och med prioritering på några utsatta platser. 
Därefter arbetar man områdesvis tills allt är klart. Deras uppdrag innefattar även byte av oisolerade 
ledningar samt rasering av stolpar på några platser.  
 
Arbetet påbörjas i år, men räkna med att vi behöver första kvartalet 2023 innan allt är klart. 
 
Sprid detta i era nätverk! 

 
På denna sida kan ni se vem som har ansvar för vilka vägar i kommunen. NVDB på webb (trafikverket.se) 
 
På KS – där har man ändrat ägardirektiv till Keab för att avbryta KEABs nybyggnationer. Bygget är 
påbörjat och är det så man avbryter kan kommunen bli stämda för avtalsbrott.   
 
Det är beslutat att ta emot pengar från sparbanken till olika åtgärder bland annat till bänkar längs 
Vislandabanan, Försköning av Abborrsjön med bänkar o.dyl och samma i Matvik m.m  
 
Man beslutade om förhöjd soptaxa med 8,5% . VMAB behöver tillskott på 40 miljoner och på grund av 
att kommunen äger 50% blir kostnaden för Karlshamn 20 milj.   
 
 

https://nvdb2012.trafikverket.se/setransportnatverket
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Med soptippen i Mörrum så är det inget nytt. Man jagar ägarna men det är svårt då det är ägare 
utomlands och bolaget byter ägare hela tiden. Kanske kan det bli ännu mera tryck på de ägarna som 
finns eftersom det nu har blivit ett naturreservat.  
 
Restaurang Kronolaxen kommer att avsluta sin verksamhet i Mörrum eftersom lokalerna kommer att 
åtgärdas. Förslaget är att de skall rivas och återuppbyggas eftersom det är mögel i hela fastigheten.  
Kronolaxfisket har genom kontakt med LST planer på att återuppbygga en bro vid Hönöbygget och då 
blir det nog en hängbro.  
 
Brännpunkt Landsbygd blev en mycket lyckad dag, bra koncept med både lokala och nationella föredrag. 
Inspirerande dag!   
 
Veckan med N – som i näringsliv blev mycket lyckat. Under veckan var det 14 aktiviteter och ca 500 
deltagare. Avslutade med fredagens frukostmöte på Svängsta Kvarnen där ca 30 personer kom och 
lyssnade på Linnea Jönsson, Högaböke Trädgård och Fotograf Cecilia Jägenmark.  
 
Hällaryd Halloween 350 personer klädde ut sig, bjöd på grillad korv. Det var sex personer som var runt 
motionsslingan och busade med barnen och man hade hängt upp saker i träden. Man har funderat på 
att gör temadagar för bygden, ungefär sex stycken per år.  
 
Åryd Hallowendisco många barn som deltog man har även haft Julmarknaden i Törneryd som var mycket 
välbesökt framför allt på lördagen.  
 
Höstgillet i Nissagården det var ca 60 personer som deltog.  
 
Svängsta Julmarknad i Svängsta väldigt välbesökt. För Ämneboda har man påbörjat ett arbete med 
byaslingan. Man har gått den och tittat över vad som behöver göras. Tanken är att man gör intervjuer 
och spelar in dem så att man kan lyssna vid informationsskyltarna.  
 
§ 5. Lokala utvecklingsplaner 
Fortsatta diskussioner om hur man kan tänka och hur man kan lägga upp sitt arbete kring 
utvecklingsplanerna. Bra om man fokuserar på vad det är man vill arbeta med och titta på vem som gör 
vad. Mycket bra länk att läsa vidare på Platsutveckling - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se) 
 
§ 7. Ekonomi 
Ansökningar för projektbidrag har inkommit från Hallo Mörrum för julmarknad på 4 600 kr. 
Mötet beviljade ansökningen. 
 
§ 8. På gång 
 
Planeringen inför julmarknaden i Mörrum den 4 dec pågår för fullt. Ett problem är att det är fest dagen 
före…..  Man har ca 50 utställare klara och det är ca fem UF företag som är med.  
 
Man anordnar en Tipsrunda i Ringamåla på söndag 4 dec.  
 
Det kommer att vara Julkul i Hällaryd den 17 dec med lite utställare, ponnyridning och att man får möta 
Tomten. 
 

https://www.vgregion.se/platsutveckling
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Julgransplundring,  Åryd 
Julfest, Tararp-Nötabråne bygdegård 
 
§ 9. Övriga frågor 
 
Skylten över medborgarhuset i Svängsta måste upp! Marianne kollar upp och återkopplar. 
 
Fotbollsplanen i Märserum, problem med el staketet då det är enda pulkabacken i Åryd. Marianne kollar 
och återkopplar. 
 
 
Avslut: 

Marco tackade för årets sista möte och önskade alla en riktigt God Jul! Nästa gång vi träffas är den 2 
februari 2023 och då är det den stora gruppen som samlas. Platsen meddelas senare. 
 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare         Karoline Mattsson, Tararp - Nötabråne  

Ordförande              Justerare  

 

 

 


