Anteckningar från övrig information och utdelning av utmärkelser i direkt anslutning
till Länsbygderådets i Blekinge årsmöte den 6 april 2016 på Äggaboden i Gärestad,
Ronneby.
Projektledare Anders Andersson redogjorde för aktuella projekt i Länsbygderådets
regi.
 Blutsam
Det har nu bildats en ekonomisk förening, bl a med hjälp av Compagnion, för att förverkliga
möjligheterna för Blekinges småföretagare att vidareutveckla sina idéer om kompetensutveckling mm. En ansökan om utvecklingsbidrag är inlämnad till ESF och interimsstyrelsen,
där LBR ingår och är drivande, hoppas på svar innan sommaren. Projektet kan, vid positivt
besked, förhoppningsvis komma igång efter sommaren. Hittills har 65 företag anmält sitt
intresse och samtliga är nu med i den inlämnade ansökan. Fler företag är välkomna som
medlemmar. När vi är många når vi längre.
 Fisket
Anders beskriver det nationella projektet som LBR Blekinge varit ansvarig för och som har
fått stor genomslagskraft i hela landet. Genom att fokusera på faktiska frågor och problem har
frågan nått högt och långt. Jordbruksverkets GD m fl har engagerat sig i frågan som lyfter
fisket till flera dimensioner. LBR har fått förnyat nationellt förtroende och nu är Sveriges
Lantbruksuniversitet intresserat av att gå in som en part i ett fortsättningsprojekt tillsammans
med länsstyrelser och länsbygderåd. Arbetet med en fortsättning pågår.
 Servicepunkter
LBR har genomfört en förstudie i samverkan med Länsstyrelsen för att kartlägga det lokala
intresset för att bygga servicepunkter i länet. Utgångspunkten har varit två platser i varje
kommun. Efter förstudien har vissa kommuner kommit en bit på väg medan andra är i en
uppstart. Helt klart finns ett intresse ute i bygderna, men det måste komma utifrån lokal –
befolkningens behov. Det finns inget annat än det egna behovet som styr efterfrågan.
Bästa utvecklingsgrupp
Ysane-Norje Hembygdsförening har av LBR:s styrelse utsetts till årets utvecklingsgrupp i
Blekinge för en fantastisk insats i hembygden. Långt utöver föreningens grundförutsättningar
bedriver man ett aktivt bygdearbete och tillsammans med många olika föreningar arbetar man
systematiskt i syfte att skapa en aktiv verksamhet för att främja sin bygd.
Nominering till årets eldsjäl i samarbete med HSSL och Tidningen Land
LBR har fått in tre nomineringar till denna landsomfattande tävling som i slutändan kan ge
35 000 kronor till vinnaren i landet. Priset delas ut på Landsbygdsriksdagen på Gotland i maj.
De nominerade är
Gunda Jeppsson, Kyrkhult, Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Peter och Jill Widebrant,
Askunga Dovvilt, Rödeby. Samtliga nominerade har fått fantastiska omdömen för de insatser
man gjort för sin hembygd.

LBR har beslutat att till Blekinges kandidat till årets eldsjäl 2015 utse Peter och Jill
Widebrant, Askunga Dovvilt.
Årsmötet avslutas med att kommunalrådet Roger Fredriksson lämnar sin syn på hur
man i Ronneby ser på situationen i kommunen i stort kontra landsbygdens frågor.
Roger Fredriksson inleder med att konstatera att vi står inför stora utmaningar. Blekinge har
under flera år haft en låg tillväxt vilket genererar en dålig service. Senaste året har Blekinges
befolkning ökad, vilket ställer större krav på allt inom service, boende, skolor mm mm. Nu
gäller det att fånga upp den potential som finns och få tillväxt, inte bara till innevånarantal
utan även i arbete, bostäder och utveckling. För att uppnå detta måste Ronneby kommun
vidga sina vyer utanför tätorten och in landsbygden. Nybyggandet är inte så snabbt så det är
viktigt att hitta nya boendeformer på landsbygden. Det gäller att snabbt hitta möjligheter. Det
finns ett behov att upprätthålla en grundservice i kommunens olika delar.
Ett problem är boendet. Det behövs nationella förändringar för att få snurr på cirkulationen i
boende. Med dagens regler blir det en stagnation då resultatet av en försäljning av ett hus
knappt inte kan finansiera en lägenhet med bostadsrätt.
Fiberfrågan är en otroligt viktig aspekt för ett boende på landsbygden. Ronneby satsar för att
uppnå de nationella målen och det gör man i hela Sverige, enligt Fredriksson. Det är svårt att
få tag i duktiga entreprenörer och det är inte säkert att utlovade tidsramar kan hållas. Det kan
bero på markägare som inte tillåter grävning osv. Trots detta satsar kommunen stort på
digitala lösningar inom kommunal service och inom sjukvården. Det finns dock en viss
tveksamhet till tidsramarna.
Roger Fredriksson avslutar sitt anförande med att påtala vikten av att marknadsföra Blekinge
och det kräver bl a att företagare på landsbygden i Blekinger ansluter sig till Visit Blekinge.
Kommunerna och Region Blekinge satsar för fullt för att öka tillströmningen av besökare men
det krävs att småföretagarna på landsbygden ansluter sig för att marknadsföra sig och sina
produkter.
Fredriksson uppmanar även alla att lyssna på ungdomarna och deras önskemål och behov för
att bo på landsbygden. Det är idag inte närheten till bank eller post. Skapa efterfråga utifrån
behov.
Bengt Grönblad tackar Roger Fredriksson för hans medverkan och tar med sig hans
synpunkter in i vårt framtida arbete.
Vid pennan Marie-Louise Svensson, sekreterare LBR

