
 
 

 

Karlshamns Landsbygd och Skärgårdsråd Verksamhetsberättelse 2018 

Jag blir lika förundrad över hur fort tiden går, eller är det bara för att man börjar bli äldre 
som det känns att tiden går fortare? Tack för ytterligare ett spännande år tillsammans 
med er! När man gör reflektioner över vad vi gjort så har det hänt mycket. 

Under året har träffats fyra gånger med den stora arbetsgruppen, samt fem gånger med 
den lilla gruppen och närvaron är fortfarande hög vilket visar att det är ett viktigt forum 
att vara en del av. Vi har ändrat lite i upplägget så istället för att hela tiden vara i Rådhuset 
så har vi varje gång besökt de olika föreningarnas lokaler. Detta för att vi ska lära oss mer 
om vad som finns på de olika orterna och se hur ni har det. Det har varit mycket 
uppskattat och lärorikt! 

Projektet ”Kulturvägarna, med företag i fokus” är avslutat och tyvärr har vi blivit nekade 
fortsättning på ett genomförandeprojekt.  

Arbetet med ARK56 fortsätter. Det innebär att man ska kunna ta sig mellan Karlshamn 
och Karlskrona via båt, cykel, häst, vandring, paddling m.m. Det är Region Blekinge 
tillsammans med Blekinge Arkipelag som tilldelats medel för att utveckla friluftsturismen 
med fokus på kust och skärgård. Under året har vi bestämt ledernas utformning och 
beställt bryggor.  

Under året har vi arbetat mycket med bredbandsfrågan. I år blev det bestämt att 
Karlshamns kommun går in med 70 miljoner extra för att se till att alla fast boende inom 
Karlshamns kommun kommer att erbjudas bredband inom en tre års period. Det är ca 600 
hushåll som berörs.  

Arbetet med att utveckla Ringamåla skola som ett allaktivitetshus fortsätter. Under detta 
år har vi sökt bygglov för ändrad inriktning från skola till samlingslokal/föreningshus. Vi 
har även fått fullmäktigebeslut på att vårt projekt nu är permanent. I slutet på året fick vi 
pengar till att bona upp golvet och lägga nytt golv samt måla om väggarna.  

12 mars genomfördes Besöksnäringen on tour tillsammans med Landsbygdsutvecklarna 
och Visit Blekinge. Där diskuterades vilka behov man ser inom besöksnäringen och hur vi 
kan möta upp dem. Det som framkom där var att vi ville få en fortsättning på 
värdskapsutbildningen som regionen tidigare haft. 

17 mars var det fiskepremiär och tanken på det är att lyfta fram de lokala aktörerna. Trots 
att det var ett hiskeligt väder och att strandpromenaden var helt översvämmad så var det 
med gott mod många utställare var på plats! Även så Fornebodas berömda fiskedamm! 

 

 

 



 

Inför valet bjöd Karlshamns Landsbygds-
och Skärgårdsråd i augusti representanter 
från alla partier i Karlshamns kommun för 
att ge medborgarna en klarare bild över 
vad politikerna i kommunen vill med 
lands-bygden i Karlshamn. Ett 100-tal 
personer kom till Svängsta medborgarhus 
för att lyssna och ställa frågor direkt till 
politikerna. Moderator för kvällen var Per 
Brunberg, Björketorps gård, Ronneby. Det 
var en bra kväll då de flesta ämnena kom 
på tal och sammantaget var det en viktig 
kväll för demokratin. 

Frukostmötet i Svängsta den 21 mars var välbesökt. Vi började med en presentation av 
vår nya Näringslivschef Mathias Wijk och Marie Wahlström från Karlshamns 
fastighetsbolag som berättade om Halda utvecklingscentrum. Därefter bjöds vi på en 
rundtur i Virons lokaler.  

I maj gjordes en gemensam studieresa tillsammans med aktörer från landsbygden från 
hela Blekinge och landsbygdsutvecklarna. Vi besökte Johannishus gods, Björketorps gård 
samt Tjärö.   

I juli månad var Landsbygdsutvecklaren Almedalen där vi fick ta del av del av många olika 
seminarier. De finns att läsa om dem på Landsbygdsutvecklarna i Blekinges FB sida.  

Smakfesten på Östersjöfestivalen i år med många besökare och lokala deltagare. En riktig 
succé! 

Politikerhearing 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vid Årets egna studieresa tog vi upp tråden 
efter eventet Matlust och Växtkraft och 
besökte tre gårdsbutiker. Vi började med ett 
besök hos Kölja-Ola där Ola hälsade oss 

I September var det dags för en gemensam 
aktivitet för landsbygdsutvecklarna i 
Blekinge och det var gårdsbutiksrundan i 
Blekinge ”Matlust och växtkraft”. Här får 
våra lokala företagare en möjlighet att visa 
upp sina verksamheter (gårdsbutiker och 
plantskolor) på hemmaplan. Tanken att det 
ska bli ett inslag liknande konstrundan på 
Österlen. Det blev mycket välbesökt och det 
som var mycket kul var att våra företagare 
hade många besökare som handlade! 



 
välkomna. Även Mörrums kafferosteri bjöd på kaffe och berättade om sin verksamhet. 
Därefter åkte vi till Riksdagsmannagården och träffade Christina och fick handla i 
gårdsbutiken. Efter det åkte vi till Åryds hembygdsförening där vi åt en viltgryta som 
Christina gjort. Kvällen fortsatte på Outdoor Eriksberg där Per-Arne (VD) berättade om 
deras verksamhet. Vi avslutade där med kaffe innan vi åkte hemåt.  Det var 35 personer 
som deltog i år och det var mycket uppskattat.  

Äntligen efter många år så blev det dags att inviga Härnäsbron ovanför Knaggelid! Det 
har varit många turer innan bron äntligen stod renoverad och klar. Det kom ett 80-tal 
personer till invigningen och Äppelboden från Svängsta samt Framtida bruk fanns där och 
sålde sina produkter.  

Årets stipendie till en av Karlshamns kommuns eldsjälar föll i år på Sigurd Karlsson, 
Halahult. Varje grupp inom Karlshamns landsbygd och skärgårdsråd fick nominera tre 
personer till stipendiet och efter en omröstning stod det klart att det var Sigurd som 
tilldelades 10 000 kronor och ett diplom.  

Motiveringen löd ” Sigurd Karlsson har sedan  många år varit aktiv i Halasjöbygdens 
hembygdsförening först som styrelseledamot men numer som ordförande. Han har lagt 
ner och lägger ner massor av arbete gällande kontakter utåt mot myndigheter, företag 
och privatpersoner, skötsel av byggnader och utomkring exempelvis lagning/nya staket, 
reparationer på byggnader och lekplats  byggt mjölkbord mm 

 

  

Utan drivande ideella krafter hade ovannämnda inte varit möjligt. Det är Sigurd Karlsson, 
som genom enträget/outtröttligt arbete har sett till att allt ovannämnda har klaffat och 
sett till att hus och markområden inkl. lekplats är välskötta och ger ett inbjudande/positivt  
intryck för  bygden. Han gör vår bygd levande!” 

Ekonomi. Under 2018 hade vi genom Kommunstyrelsen konto för landsbygdspengar en 
budget på 1 500 000 kronor. Av dessa pengar ska olika medfinansieringar till diverse 
organisationer betalas ut. Härifrån går även pengar för bredbandsuppkoppling för 
samlingsgårdar samt till medfinansiering för projekt inom landsbygdsprogrammet. Våra 
samhällsföreningar har kunnat söka projektstöd och vi har betalat ut 50 750 kronor till 
olika projekt på de olika orterna. Landsbygdspengarna har även varit med som 
medfinansiering av renoveringen av Halahults bygdegård som bytt fönster samt installerat 
en värmepump. Bidrag har även getts till Tararp – Nötabrånes hembygdsgård, för 
indragandet av bredband. 

Förutom allt som är medtaget ovan så har diskussionerna varit många och ibland långa 
med olika frågor. Här är ett axplock om vad vi tagit upp; 

• Bredbandsutbyggnaden 
• Enskilda vägar 
• Stöd till samlingslokaler 
• Frukostmöten 
• Fiskepremiären 



 
• Ren Kust 
• Befolkning 
• Länsbygderådet 
• Hällaryd 
• Nedsläckning av telestationer 
• Våtmarken i Åryd 
• Strandskydd 
• Skrotbilar 
• Lifvs 
• Metaplan 
• Föreningsstöd 

 

Vi har representanter i olika grupper: 

 I Näringslivsrådet representeras vi av Thomas Nilsson, LRF  
 I Dialogmöte vägar sitter Lisbeth Klyft, Halahult 
 I Länsbygderådet representerar Hans Nilsson, Guövik, Katja Tillqvist Forneboda 

bygdeförening samt Karoline Mattsson Tararp-Nötabråne hembygdeförening. 
 I Blekinge Arkipelag sitter Marco Gustavsson i styrelsen. 
 I Sydost Leader sitter Marianne Westerberg och Marco Gustavsson som 

representant i den kommunala referensgruppen.  
 För frågor som rör Skärgården är Linda Eskilsson representant. 

 

 

 

Detta var bara ett urval av aktiviteter som genomförts under året.  

Sen har alla bygder bidragit med olika event som visar att landsbygden LEVER! 
Tack så mycket till er alla! Era bidrag är helt avgörande för att lyfta Karlshamns 
landsbygd! Det går inte att nog att understryka det fantastiska och viktiga 
arbete som görs på landsbygden i kommunen av era ideella krafter! 

Glöm inte att följa Blekinge Läns Landsbygdsutvecklare på FB under 
”Landsbygdsutvecklarna i Blekinge” samt nyhetsbrev. Detta för att ni ska kunna följa med 
i vårt länsövergripande arbete. Vill ni bli prenumeranter på nyhetsbrevet, kontakta 
undertecknad.  

Väl mött för ett nytt och spännande år! 

Marianne Westerberg 

 


