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Information till medlemmarna i Karlskrona Kommunbygderåd 

Karlskrona kommunbygderåd har haft styrelsemöte den 7 februari 2023. 

På agendan fanns följande  

- Information från Landsbygdsutvecklaren Yvonne Walther som bl a meddelar att beslut 

om beviljade bidrag från landsbygds- och skärgårdsmiljonerna inom kort kommer att 

beslutas och även betalas ut. 

- Expo 25 Karlskronas har ställts in så det blir ingen Bomässa i Karlskrona 2025. 

- Skärgårdsråden, med närvaro av kommunalråden, kommer att äga rum den 8 mars, 31 

maj, 7 september och den 22 november 2023. Landsbygdsforum äger rum preliminärt 

den 5 maj 2023 under landsbygdsveckan och skall ha Ungdom på landsbygden som 

tema. Lägg dessa datum på minnet. 

- En fråga som diskuterades var öppethållandet på Kastellet på Aspö och serveringen på 

Utklippan. Kommunen har jobbat stenhårt för att få till en överenskommelse med 

Fastighetsverket men det ställs orimliga krav på kommunen. Än finns ingen ljusning i 

bilden. 

- Kommunen har lagt ett förslag på ändrade hastighetsbegränsningar i några tätorter. 

Förslaget ligger på hemsidan och det går bra att lämna synpunkter fram till den 3 mars 

2023. 

- Pär Isaksson, nyanställd, med ansvar för turismen i kommunen börjar sin anställning 

den 9 februari 2023. Turismfrågorna kommer att ligga under näringslivsenheten. 

Budgeten som kommunen  har lagt har ingen specifik inriktning eller satsning på 

landsbygdsfrågor. Skolorna är prioriterade och vi får hoppas på att alla skolor får vara kvar, 

vilket utlovades av alla partier på politikerhearingen innan valet. 

 

Glöm inte bort att anmäla till årsmötet den 22 mars kl 17.30 på Bubbetorps Gård. 

Ett av kommunalråden för landsbygdsfrågor kommer att närvara och informera om vad som 

planeras den kommande mandatperioden. Passa på att närvara och ställ dina frågor. 

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut till samtliga medlemsorganisationer. Vi 

bjuder på fika. 

Anmäl deltagande på epost svenssonml@gmail.com eller tel 0708-922390 

 

Marie-Louise Svensson 

Sekreterare Karlskrona kommunbygderåd 
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