Protokoll
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)
3 nov 2022

Plats: Hembygdsgården i Halahult

Lilla gruppen

Närvarande Beslutande:
Marco Gustavsson
Eva Stanlysson
Marianne Peary
Lisbeth Klyft
Emelié Olsson
Karoline Mattsson
Marie Algotsson
Gunn-Marie Hugosson
Jenny Ödman

Landsbygdssamordnare
Svängsta Samhällsförening
Landsbygdsutvecklare
Halasjöbygdens Hembygdsförening
Åryds Bygdekommitté
Tararp - Nötabråne
Ringamåla Hembygdsförening
Hallo Mörrum
Forneboda Bygdeförening

Frånvaro
Hanna Bengtsson
Christer Fasth
Tobias Folkesson
Thomas Nilsson
Monica Nobach
Fredrik Lantz
Marie-Louise Elmgren
Jonas Månsson
Linda Eskilsson

Forneboda Bygdeförening
Hallo Mörrum
Hällaryds Samhällsförening
LRF
Svängsta Samhällsförening
Åryds Bygdekommitté
Ringamåla Hembygdsförening
Hällaryds Samhällsförening
LRF

Utses att justera:

Marie Algotsson, Ringamåla

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten
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E-post. naringsliv@karlshamn.se Tel. 0454-815 00

§ 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 Marie Algotsson, Ringamåla
§ 3. Dagordning
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen.
§ 4 Rapporter
Marco nytt fullmäktige på måndag. Ny organisation ska sättas och man bantar den politikiska
verksamheten med 30%. Det innebär bland annat minskade av nämnder. Man kommer istället för
nämnder skapa utskott. De som blir utskott, underställda Kommunstyrelsen är Kultur nämnden,
Teknik-och fritidsnämnden och Byggnadsnämnden. Man minskar på det sättet antalet ledamöter.
Tidigare har man haft Samordnare men de byts ut mot politiska sekreterare istället. Man inför en ny
nämnd som kommer att heta Teknik, Digitaliserings och Jävnämnden, fördelarna med
omorganisationen är att man kommer att vara mer insatt och det blir snabbare beslut. Vad som
händer med Landsbygdsfrågorna återstå att se.
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. Texter inne senast 1 dec.
Kommun Loggan
haft, Stadsvapnet.

fasas ut och man återtar den äldre logon

man tidigare

Karoline rapporterade att man i Tararp-Nötabråne haft en Byavandring, vilket innebär att man går ca
1,5 km ”historievandring” och det var många som var intresserade.
Planeringen inför julmarknaden i Mörrum den 4 dec pågår för fullt.
Eva berättade att Svängsta samhällsföreningen haft besök från Ländbygderådet, Anders Olsson som
pratade om hur de arbetat inom sin förening. Man identifierade att man inte hade någon tillväxt i
föreningarna. Hans tips var att man inventerar vilka föreningar som finns på orten och sammankallar
till ett gemensamt möte där man pratar sig samman och gör gemensamma aktiviteter. Man behöver
göra utvecklingsplaner och fokusera på gemensamma frågor. Skapa en gemensam digital
anslagstavla och ha inte öppna möten!
Vi diskuterade detta länge och ett tips från Jenny var att kontakta Jonathan Nilsson på
studieförbundet, han hjälper till! Vi hamnade i att diskutera studiecirklar och nyttan med dem! Alla
tillställningar är Kulturarrangemang som ni kan få hjälp med och studiecirklarna ger också lite bidrag
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till föreningen. Att göra en studiecirkel är att man träffas minst tre personer, tre gånger under totalt
nio studietimmar (varje studietimme är 45min) kring ett ämne som ni själva väljer. Det kan till
exempel vara utvecklingsplanerna.
I Ringamåla har man haft ett uppsamlingsheat för att utvärdera Ringamåladagen och
midsommarfestligheten. Ca 30-40 personer kom till den dagen.
I Halahult är det bekymmer med Nottastugan. Det är mycket arbete för att få iordning dem så man
söker möjligheter att få bidrag till att renovera den.
I Mörrum har man kontaktat SV och gör olika studiecirklar bla. marknadsföring genom sociala
medier. Man har haft visning av skolan, Föreläsning om Kronolaxfisket, Handarbetscafé m.m
§ 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 Halasjö Hembygdsförening på 4 500 kr.
Mötet beviljade ansökningarna.
§ 8. På gång
Nu börjar julmarknaderna komma igång över kommunen. 5 nov Halahult, Nissagården (höstgille med
julmat) 12 nov, Törneryd 19 – 20 nov, Svängsta 20 nov, Mörrum 4 dec, Eriksberg 11 – 12 dec
Vår broschyr – jag behöver få in material till vår folder. Marianne tar på sig att påbörja arbetet med
foldern.
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: 17.3020.30 Anmäl er via länken;
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tQ2-vnDGw0er5Jza51mfQBTjVdabSpAv1RNj90P5nRUODBGS0dTV0NKV0g5RjZJSEs3TzdHQTRVSC4u
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 förhoppningsvis är det fler som kommer att gå rundan. Föreningen har varit
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mycket aktiva bland annat med guidningar längs ån, Visning av nya skolan och nu den 4 december är
det dags för Julmarknad.
§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Avslut:
Marco tackade för ett bra möte. Nästa gång vi träffas är den 1 december och då är det den stora
gruppen som samlas. Platsen meddelas senare.

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare

Marie Algotsson, Ringamåla

Ordförande

Justerare
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