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Mötesprotokoll från Landsbygdsrådets arbets-
gruppsmöte 2021-06-16, 17.30 – 19.00.  
 
Mötet hölls via Zoom. 
 

Deltagare: Karl Gemfeldt, Katarina Honoré, Dan Löfgren, Lars Nilsson, 

Jeanette Skoog, Kerstin Hallenborg, Yvonne Kievad, Aldo Iskra, Jonas 

Elnefur, Karna Palmquist, Inga Rosén och Fredrik Lager  

 

Återbud: Sara Persson, Ann Djerf Svensson och Bodil Fredriksson 

1, Karl Gemfeldt, ordförande för landsbygdsrådet hälsar välkommen och 

förklarar mötet öppnat.   

2, Karna Palmquist valdes som justerare.  

 

3, Dagordningen fastställdes och godkändes.   

 

4, Föregående protokoll fastställdes och godkändes och vi kunde lägga 

protokollet till handlingarna.  

5, På grund av teknikstrul uteblev informationen från Karin Torstensson, 

Falkenberg kommuns projekt  som varit projektledare för ”Lev din 

dröm” i Falkenberg.  

En växande region behöver bostäder och lokaler. I Falkenberg har den lo-

kala fastighetsmarknaden fått ett kreativt tillskott av, som ser till att obe-

bodda hus får nytt liv genom projektet ”Lev din dröm FBG” 

 

Av den anledningen bestämde vi att till nästa möte så får alla i uppgift att 

lyssna på intervjun. https://youtu.be/-SPu29Y0iA4 

6, Ansökningar till landsbygdsfonden.  

 

När ansökningarna till landsbygdsfonden gick ut hade 4 stycken ansök-

https://youtu.be/-SPu29Y0iA4
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ningar kommit in. En arbetsgrupp bestående av Dan, Ann, Lars och Fred-

rik har gått igenom ansökningarna. De presenterade ett förslag på vilka 

ansökningar vi ska bevilja och till vilken summa. 

 

Rådet var eniga med arbetsgruppens förslag och vi beslutade följande: 

 

• Oppmanna Vånga Hembygdsförening, 25 000 kronor till inköp av en 

Christianiacykel 

 

• Skepparslövs IF, 18 000 kronor till installation av belysning till entré-

området till Skepparslövs IF idrottsplats och möjligheter till eluttag för 

framtida arrangemang. 

 

• Oppmanna Vånga bygderåd, 20 000 kronor till inventarier i form av 

bänkbord och brandsäker grill till Vikingaparken. 

 

• Djurröds IF fick avslag på sin ansökan då vi inte såg att det fanns stöd 

för deras ansökan i landsbygdsstrategin. Därför fick de avslag på deras 

ansökan om stöd till rivning av klubbstugan.    

 

7, Information om att den 15 september bjuder kommunstyrelsens presi-

dium och landsbygdsrådet in till en träff på Bykrogen för att diskutera 

landsbygdsfrågor. 

En diskussion om syftet och innehållet på träffen togs upp.  

• Politikernas tankar och idéer för landsbygden 

• Synen från politiken på landsbygden och hur man får landsbygden mer 

inkluderad.  

• Kommunens framtida planering för landsbygdsfrågor med utgångs-

punkt i den nya översiktsplanen.  

 

Utöver det diskuterades det även vikten av en föredragshållare och det 

framfördes även ett önskemål om att när inbjudan går ut att vi framhåller 

möjligheten att kunna skicka in önskemål om ämnen som tas upp under 

träffen.   

  

8, Under punkten övriga frågor informerade Kerstin om att strategin för 

Leaders nästkommande period 2023-27 kommer att skickas ut. Lands-

bygdsrådet har anmält att vi vill bli tillfrågade för att ha en möjlighet att 

komma med inspel på den nya strategin. På nästa möte skall vi utse en ar-

betsgrupp som arbetar med det.  

 

Vid vårt möte i februari informerade Katarina om att folkrörelsens arkiv 

sökte efter representanter till föreningen. För annars fanns det en risk att 

föreningen kunde tvingas att flytta. Hos föreningen finns en samlad histo-

riskdokumentation från föreningar som varit verksamma i Kristianstad.  

Katarina informerade att det löst sig. Glädjande nog har föreningen hade 

fått in nya representanter. 
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Vill man veta mer om folkrörelsen arkiv finns info här. https://www.arki-

vensdag.nu/folkrorelsearkivet-i-kristianstad/ 

 

9, Nästa möte Dan bjöd in oss till Everöd där vi har möte den 8 septem-

ber. Beroende på väder återkommer vi med plats.  

 

10, Karl Gemfeldt avslutade mötet.  

  

https://www.arkivensdag.nu/folkrorelsearkivet-i-kristianstad/
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