Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte landsbygdsfrågor 5 september
2013.
Närvarande: Hans Nilsson, Staffan Olsson, Jarid Nilsson, Leif Håkansson, Marco Gustavsson,
Henrik Häggblad, Jonas Månsson, Thomas Nilsson, Jan Andersson, Marianne Westerberg,
Maria Hjelm och Leif Lagerholm
Marianne hälsade alla välkomna till höstens första möte!

Rapporter
 Hans rapporterade från Kustfiskekonferensen i Hörvik. Han och Leif Håkansson var
på plats. Syftet med konferensen var att väcka regering och riksdag för kustfisket.
Hans fortsätter att bevaka fiskefrågorna.
 Staffan rapporterade att man sålt rekordmånga fiskekort minst +50. Ringamåladagen
blev lyckad med många besökare och bra väder.
 I Mörrum har det varit ett riktigt bra fiske i år. Satsningen i gamla rökeriet är lyckad
med många besökande på restaurangen. Den 20 september öppnar puben och snart
är det dags för de boende.
 Lrf har haft ett studiebesök på en lösdriftsgård i Ringamåla (Henrik Svensson) med 42
personer. Man har även haft en skogskväll som var välbesökt med ett 80-tal personer.
 Hällarydsdagen gick mycket bra, bra uppslutning och bra program. Nu kör man igång
med en tipsrunda första söndagen i varje månad. Det har även varit ett reportage i
tidningarna om problemet med det krav som de stora grossisterna ställer på de
livsmedelsbutiker som finns kvar på landsbygden. Man är även igång med
bredbandet.
 Magnus Arvidsson är ny ordförande i Åryds hembygdsförening. De har en ny styrelse
och man känner att man fått en nytändning. Man vill satsa på museet och ha mer
öppet. De var en knutpunkt i Cykelturismveckan och var mycket uppskattat. De har
också haft öppet under hembygdsdagarna.
 Jan rapporterade om att nu är arbetet i full gång med att genomföra
Ambassadeursdagarna den 22 september. Alla välkomna. Det kommer att vara många
aktiviteter under dagen. Läs mer på www.svangsta.info
 Cykelturismveckan blev mycket lyckad. Många lovord över organisationen. Allt flöt på
bra och alla var nöjda trots att vädrets makter inte riktigt var med oss.
 Maria jobbar på med projektet Hästnäringen i Karlshamns kommun som fortsätter
som planerat.
 Undertecknad har varit på möte på Länsstyrelsen ang det nya
Landsbygdsprogrammet. Tillsammans med många aktörer har vi gjort en SWOTanalys och därifrån har vi gjort prioriteringar. Blekinges prioriteringar skall in till
jordbruksverket senast den 15 okt.
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Uppföljning
Förra gången lyftes frågan om det finns något om cykelväg mellan Åryd – Hällaryd. I
dagsläget finns det ingenting sagt om det. Magnus önskar att vi får till en mätning av
trafiken för man känner att det har blivit mer och framförallt tyngre trafik. Bussen kör
också alldeles för fort
Marianne kollar upp om det går att få en mätning av trafik i Åryd.

Delårsavstämning
Vi gick igenom de mål som vi satt upp och vi ligger bra till. Ett mål var att genomföra
15 företagsbesök men har gjort det dubbla. Vi har haft två kvällsmöten. Genomfört
Smakfestivalen och CTV. Internationell matafton i Svängsta. En inflyttar aktivitet är
genomförd och den andra gör vi i Svängsta den 22 sept. Vi klarar 2013 års mål och det
jag vill att ni börjar fundera på vilka mål vi ska ha 2014.
Vi tog upp frågan om hur vi ska arbeta med företagandet och vi beslöt att bjuda in
Näringslivschefen
Ulrika
Norden
Johansson
till
vårt
möte
den
5 december så hon får berätta om hur man arbetar med näringslivsfrågorna.
Inom projektet hästnäringen planerar vi att 2014 genomföra en hästmässa där lokala
företag har möjlighet att visa upp sig samt att göra en plattform där de lokala
företagen finns. Den sidan skall vara länkad från Karlshamns hemsida.

Ekonomi
Svängsta samhällsförening inkom med en ansökan om administrationsbidrag med
2000 kronor. Mötet beviljade 2000 kronor i administrativt bidrag.
Svängsta samhällsförening inkom med en ansökan om projektpeng för
Ambassadeursdagen den 22 september på 5000 kronor. Mötet beviljade 5000 kronor
för projektet.

På gång.

Smakfestivalen genomförs för tredje gången den 8 september.
Leader Blekinge har meddelat att det finn en rikspott att söka pengar ur, för
närvarande ligger den på 95 milj. Man måste äska pengar och sista ansökan är den 30
sept.
Det kommer att vara en Landsbygdsdag i Kristianstad där man kommer att prata om
modeller för att arbeta med landsbygdsfrågor. Marianne och Hans Nilsson åker.
Ambassadeursdagen den 22 september med inflyttaraktivitet.
Integrationskonferens i Ronneby den 21 oktober.
Workshop för hästnäringen på Södra Hoka den 29 september och den 15 november.
Landsbygdskonferens i Emmaboda den 23 – 24 oktober, Marianne åker.

Övriga frågor

Marianne tog upp frågan om på vilken tidsperiod som ledamöterna skall väljas. Mötet
enades om att ledamöterna sitter på två år.
Hans lyfte frågan om att vi bör ansöka om medlemskap i Blekinge Arkipelag. Mötet
beslutade att vi ska lämna in en ansökan.

Nästa möte

3 oktober i Kastellet, Näringslivskorridoren
Marianne avslutade mötet och tackade alla!

