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Anteckningar förda vid politikerhearing den 10 augusti 2022 i 

Föreningarnas Hus i Fridlevstad – arrangerad av Karlskrona 

Kommunbygderåd  
 

 

Anteckningar i ett urval    

Karlskrona Kommunbygderåds ordförande Anders Ohlsson hälsade politiker och 

åhörare välkomna till en förhoppningsvis spännande hearing med många intressanta 

frågor att diskutera. Anders lämnade därefter ordet till kvällens moderator Peter 

Kullring. 

 

Peter Kullring informerade om kvällens upplägg och hälsade politiker och övriga 

deltagare välkomna. Politikerna presenterade sig och beskrev därefter i kortversion vilka 

landsbygdsfrågor som är viktiga för partiet. 

 

Närvarande politiker Utgångspunkt 

Eva Strömqvist (S) Man ska bo och kunna verka var som helst i kommunen. 

Värnar skolorna och kollektivtrafiken och vill bygga fler bostäder. Man vill också ha en 

äldreomsorg med kvalitet som fungerar. Vill satsa på företagsamhet och möjlighet att 

jobba hemifrån. De två skärgårdsmiljonerna bör bli tre. 

 

Börje Dovstad (L)            Skolfrågorna kommer alltid först. Det är navet på lands- 

bygden. Omsorg och äldreboende är också nav. Man vill skapa arbetsplatser och 

bosättning för folk på landsbygden. Byggandet är oerhört viktigt liksom  

kommunikationer med både buss och båt. Politik och föreningsliv går hand i hand. 

Utvecklingsplanerna som föreningarna tar fram ligger till grund för politiken. 

 

Bengt Jönsson (KD)         Hela Sverige ska leva överallt. Tyvärr så saknas de digitala 

delarna. Skolan är grunden för livet. Det är också förskolorna som man vill ska ligga 

nära äldreboende, vilket skapar en större trygghet. Bra boende är en kärnfråga. Viktigt 

att landsbygden fungerar. Småföretagandet är oerhört viktigt. 

 

Björn Gustafsson (Mp)     Viktiga frågor är fritidsgårdar i varje kommundel, fler 

nergrävda elledningar och fiberfrågan. Landsbygdsmiljonerna är också viktiga liksom 

friluftslivet. Det måste finnas nära möjligheter för människor att röra på sig. Cykelvägar 

behövs många fler av. 

 

Cristoffer Larsson (SD)    Skolorna är viktiga liksom en fungerande kollektivtrafik och 

cykelleder. Stöd till småföretagandet på landsbygden är prioriterat. Byggnationen av 

småhus måste utökas liksom strategiska köp av mark för byggnation. Skärgårdsmiljonen 

behövs. Trygghet behöver skapas i hela kommunen och SD vill ha ökad satsning på 
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fältgruppen. Är helt emot att bygga ett kulturhus på stortorget. De pengarna kan 

användas till mycket annat som får bättre effekt. 

 

Camilla Brunsberg (M)      Kollektivtrafiken är mycket viktig. Priset på drivmedel 

måste sänkas. Fler bostäder måste byggas och strandskyddet måste ses över. Det måste 

bli ekonomisk bärighet ed att bo på landsbygden. Maxtak för el i Sverige är ett absolut 

krav. Samhällsservice och skolor måste finnas på strategiska platser på landsbygden. 

 

Magnus Larsson (C)            Hela kommunen ska leva. Bostadsbyggandet är viktigt. I 

arbetet med ÖP 2050 har man mött människor som verkligen vill bygga på 

landsbygden. Byggandet inkluderar även trygghetsbostäder. C vill värna om skolan och 

förskolan. Bredband är viktigt för det moderna livet där många kan och vill arbeta 

hemifrån. De två skärgårdsmiljonerna är mycket viktiga.  

 

Åsa Gyberg Karlsson (V)     Byggandet på landsbygden är oerhört viktigt och då 

behövs övrig fungerande infrastruktur. Det behövs inte bara småhus utan även 

hyresrätter och då krävs ett sätt för att förbilliga byggandet. 

    
 

Moderator Peter Kullring lyfter frågan om byggande och boende på landsbygden. 

Hyresrätter är önskade och hur kan man förenkla för företag att bygga. 

Anders Ohlsson ställer en följdfråga – Om man ser längre än fyra år framåt hur tänker 

man då med Försvaret som långsiktigt räknar med 1000 nya jobb och NKT och SAAB 

som nyanställer? Hur ser ni på landsbygden och skärgården som en resurs? 

S – Karlskronahem har fått uppdrag att bygga i ytterområdena. I Holmsjö är dilemmat 

att det är brist på vatten. Det finns en enighet i att sätta ner fötterna och bygga. ÖP visar 

att bostäder är av stor betydelse Möjligheter till fler tågstopp finns om viljan finns.  

Det går att lösa problem om det finns en politisk vilja. Babyboom kan inte förutspås. 

M – För åtta år sedan var M+S överens om att Karlskronahem skulle bygga 400 lgh. 

150 har byggts. Det tyder på ett svagt minoritetsstyre. Samordningen fungerar inte i 

Karlskrona. Man har antagit en detaljplan i Torhamn där man inte får bygga för 

Försvarsmakten. Sorgligt att ingenting hänt. Det behövs en kraftsamling. Det krävs även 

stora förändringar i kommunen. Strandskyddet försvårar byggandet. Det som C+S 

förhandlat fram är en katastrof. Det behövs en förändrad lagstiftning.  

 

SD – Inget har hänt för C+S. Markköp har inte gjorts och vattenfrågan i Holmsjö är 

känd sedan många år tillbaka utan åtgärd. Karlskronahem säljer ut mark istället för att 

bygga själv.Det behövs cirkulation inom byggmarknaden. Alternativ saknas för att fylla 

behoven. 

 

L – Kommunal byggpolitik kan låta andra intressenter bygga. Det behövs en bättre 

samordning mellan förvaltningarna och det behövs även goda markägor. 

Mycket sker i parallella spår istället för en sak i taget när det gäller markköp, vägar, va 

mm. Det har inte fungerat. 
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De gamla serviceorterna behöver stärkas upp. 

 

Mp – Samordningen i kommunen fungerar inte. Titta i backspegeln. Idrotten sätter mål 

som oftast kan uppnås, vilket politiken inte gör. Minoritetsstyre är ett hinder för att nå 

mål snabbt. 

 

KD – Det finns ingen brist på idéer, ambition och planer. Varför har då inget hänt? Jo 

ett minoritetsstyre som inte har någon kraft är orsaken. Marinen ökar succesivt. Det är 

positivt med inflyttning av unga personer, vilket gör att staden kommer att växa på 

många områden. Statistik visar att 26% av unga upp till 22 år fortfarande bor hemma. I 

åldern 20-24 är det 4 325. Det borde bli ca 1 900 lgh till hemmavarande barn som 

saknas. 

 

C – Planer på 500 bostäder har funnits i flera år. Synd att man inte kommit till skott. 

Kommunen behöver kraftsamla och utöka Karlskronahems uppdrag. Skärgården är rätt 

så självgående. Det måste sporras till byggande norr om E 22. 

 

V - Alla behöver ta till vara på hela Blekinge. Det är korta avstånd för inflyttade från 

storstäder. Viktigt med postombud för alla. Det måste bli god service, speciellt till 

företagare. Det är viktigt för egenföretagare att kunna ta ut och sätta in pengar. 

Kommunikationer har stor betydelse för ungdomar. Ta till vara de korta avstånden. 

 

 

Peter Kullring släpper in åhörarna för landsbygds- och skärgårdsfrågor 

 

Ingrid Martinsson, Holmsjö påtalar den svåra trafiksituationen genom Holmsjö med 

all tung trafik från Polenfärjorna som tar sig norrut. Många gånger har frågan lyfts om 

en sänkning av hastigheten till 40 km/tim. Varför händer ingenting? 

S – Problemet är känt och ett arbete pågår för att få ner hastigheten till 40 km/tim. 

Trafikverket är en part som måste vara med på banan. 

V – Viktigt med cykelväg och vägbulor. 

MP - Cykelstrategin måste uppdateras. 

M – Kostnaderna för höghastighetstågen ska läggas på hela landets kommunikationer. 

Alla vill satsa på cykelstrategi men ingenting händer. 

C- Ombyggnationen av rv 28 som nu gjorts visar på total felsatsning utifrån gamla 

planer. 

 

Kent Lewén Fridlevstads hembygdsförening lyfter frågan om bidrag till 

hembygdsföreningarna är gamla och de nya elpriserna spräcker alla budgetar. 

Bygdegårdarna går på knäna när man endast får 40% av kostnaderna för att hålla sina 

föreningshus i stånd och i användbart skick. Bidragen behöver höjas för att klara 

löpande utgifter för fastighetsunderhåll. 

-Alla partier är överens om att titta vidare på frågan och förstår dilemmat. 

-Aktiviteter i olika föreningslokaler är en viktig fråga då lokalerna används frekvent. I 

flera fall saknas duschmöjligheter. På Trummenäs ska omklädningsrum byggas. 
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Lars från Aspö Intresseförening Informerar om problematiken med Aspöfärjans 

avgångstider. På Aspö är 60%  av de boende över 65 år. Det går inte att driva en ö som 

dör. Skolan riskerar att lägga ner. Färjan går inte på rätt tider på kvällarna för en aktiv 

barnfamilj. Barnfamiljer flyttar inte ut längre. Intresseföreningen behöver kommunens 

hjälp att driva frågan nu - inte år 2025 då är det redan försent. 

-Alla partier ställer upp på Aspöbornas sida och kommer att aktivt arbeta med frågan. 

 

Trygghetsboende Vad händer det behövs. 

C – Hoppas komma igång med arbetet 

M – Vill bygga trygghetsboende i Rödeby men det har inte hänt något. 

 

Kurt Edvinsson Nävragöl påpekar att Stena lines färjor ställer till bekymmer på 

landsbygden på många olika områden. 

 

Det är oerhört viktigt att tjänstemännen i kommunen är med på det som politiken håller 

med i olika frågor annars blir det helt fel. 

Flytten av hemtjänsten från Holmsjö till Rödeby är ett exempel som är under all kritik 

och behöver ses över ur miljö- och arbetssynpunkt. 

S - Det finns all anledning att se över situationen. 

 

Peter Kullring avslutar frågestunden och ger politikerna möjlighet till en 

summering 
SD – Om man vill ha slut på skjutningar, våld, galna elpriser mm ska man rösta på SD 

KD - Boende och egenföretagande är ett par av de viktigaste frågorna. Säkerheten på Rv 

28 och Rv 122 är prioriterade frågor. 

L – Skolan är det viktigaste för att skapa en bra framtid för alla. Problematiken med 

landsbygden tas med i olika sektorer. 

S – S finns i hela kommunen. Företrädare finns i alla sammanhang. Vi vill ha ett 

samhälle som håller ihop. 

MP – Vi måste satsa på barn som ska leva i framtiden. Miljön måste åtgärdas nu. 

M – 1,3 miljoner lever i utanförskap. Infrastrukturer måste säkras. Skjutningarna måste 

stoppas. Alla ska kunna försörja sig själva. M kan samarbeta med alla partier. Vi vill ha 

ett tydligt ledarskap. 

C – Vi vill ha en politik som tar miljön på allvar och värnar om frihet och lokal politik. 

V - När du behöver stöd av olika sorter ska du veta att du är trygg. Det ska finnas 

service på landsbygden. V samarbetar med andra partier under vissa förutsättningar. 

 

Detta avslutar politikerhearingen och Peter Kullring tackar alla närvarande politiker och 

åhörare för en intressant kväll. 

 

Vid pennan 

 

 

Marie-Louise Svensson 

Sekreterare  

Karlskrona kommunbygderåd 
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