Protokoll fört vid Ronneby kommunbygderåds styrelsemöte 2016-02-08
i Öljehult Björkehäll
Närvarande: Mats Paulsson, Jan Erik Ronneback,
Ola Pagels, Tommy Kalmteg, Kerstin Björklund, Helena Carlberg-Andersson
Anders Lund
1.

Mötet öppnades

2.

Till ordförande för mötet valdes Mats Paulsson
Till sekreterare valdes Jan-Erik Ronneback
Att justera protokollet valdes Kerstin Björklund

3.

Dagordningen godkändes ( med tillägg)

4.

Föregående protokoll var ifrån 2015-11-03 Lästes och godkändes för att läggas till
handlingarna.

5.

Landsbygdsutvecklare Ebon Kajsajonti var inte närvarande på grund av sjukdom.
Mats fick i uppgift att kalla till ett möte med Ebon, föreningen saknar en riktig agenda över
Ebons arbetsuppgifter utöver Landsbygdspolitiska programmet.
Dialogmöten om den nya översiktsplanen fortskrider med nedslag i Eringsboda och BrHoby.
Kommunbygderådet eftersöker att få sitta och framföra styrelsens förslag direkt med
Kristina Eklund och Petra Morgensen.
Konkreta förslag från kommunen saknas i framförallt boendet på landsbygden.

6.

Attraktiv Landsbygd Ola Pagels och Jan Erik Ronneback redogjorde för försköningsarbetet
på landsbygden med hjälp av FAS3 arbetare.
Samarbetet med Kommunbygderådet och Bygd i samverkan med arbetsnamnet Attraktiv
Landsbygd har gruppen ansökt hos kommunen att deltaga i integrationsarbetet genom att i
det redan utbildade röjningsgruppen skulle kunna ta med några nya invånare i gruppen.
Gruppen skulle kunna arbeta i hela norra och västra Ronneby Kommun samt Blekingeleden
och även andra leder som Vildmarksleden och Bräkneleden.
Varje intresserad by skulle göra en lista över sina grönområden som behöver röjas.

7.

Landsbygds TV upp kom i samband att behov fanns att marknadsföra landsbygdens
utbud ett alltid återkommande problem är kostnadsfrågan, vilka landsbygdsföretag kan bära
en modern teknisk distribution, just nu försöker föreningen lösa detta på bästa sätt.
Vi funderar på saken med en enklare lösning.
Bygdebladet har upphört ett stort negativt tomrum har uppstått framför allt för bygdens
föreningar.
Mötet föreslog olika åtgärder ett förslag var att samarbeta med Vårt Ronneby en gratis
tidning som skulle kunna i sin tidning fylla någon eller några sidor med (Bya nytt)
Samt sälja företags annonser från bygden i egen regi. Ett uppdrag som föreningen vill ha
hjälp med av Ebon.

8.

Hemsidan ett bra verktyg som föreningen bör utnyttja. Mötet beslutade att protokollen skall
finnas på hemsida så fort de har blivit justerade.
Om det finns något mötesbeslut som bör belysas extra så ska det finnas utrymme för detta.
Kostnaden för införandet som föreningen ej kan utföra ska läggas ut på Trend Reklam
Som debiterar föreningen en månadskostnad max 500kr för föreningens införanden.

9.

Ett fortsatt samarbete med Blomstrandebygden, Bygd i samverkan och Blekinge Pärlor
fortsätter.

10.

Övriga Frågor
Immigrations ansvarig i Kommunen.
någon föreslog Anders Engblom, för att det kommer att uppstå frågor när de mindre byarna
får ny inflyttning av ny svenskar som ej är Kommunplacerade.
En fråga till som diskuterades var behovet av vaktmästare i alla byarna frågan kvarstår.

11

Nästa möte den 30 mars 2016

12

Avslutning.
Backaryd 2016-02-09
Vid protokollet

Justeras

____________________________ ____________________________
Jan-Erik Ronneback
Kerstin Björklund

