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Årets eldsjäl på landsbygden 2019 är Roy
Johansson i Mörrum

Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd har utsett Roy Johansson i Mörrum
till årets Eldsjäl på Landsbygden 2019. Han fick idag priset för att han som
aktiv i Fornebodas hembygdsförening gör bygden levande.

Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråds motivering till att ge Roy
Johansson årets utmärkelse lyder:

”För sitt långa och aktiva engagemang för landsbygden och för Forneboda



bygdeförening. Roy var en av de som startade upp vårt råds föregångare, LUKA.
Han har genom tiderna bidragit med ett aktivt föreningsliv i Mörrum med omnejd.
Hans åtagande har alltid funnits där både under sin tid i styrelsen och nu även
utanför. Han ställer upp i vårt och torrt med postutdelning, städdagar, årsmöten
och är alltid där vid olika arrangemang när han behövs. Roy har också på olika
sätt bidragit med att historian om vår bygd, och människorna som levt här, lever
vidare. Detta genom fotovisningar, berättarturer på hölass med mera. Roy har
genom sitt brinnande intresse för landsbygden fått nyinflyttade och yngre att
engagera i sin bygd!”

Roy Johansson tilldelades ett diplom och en check på 10 000 kronor under
söndagens event i Stålagården i Mörrum av Marco Gustavsson (C), ordförande
i landsbygds- och skärgårdsrådet.

Förra årets vinnare var Sigurd Karlsson i Halahult som är verksam i
Halasjöbygdens hembygdsförening.

Läs mer omKarlshamns landsbygds- och skärgårdsråd på Karlshamns
kommuns webbplats.

Kontakt: Marianne Westerberg, marianne.westerberg@karlshamn.se, 073-357
63 09.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

https://www.karlshamn.se/kommun-och-politik/rad/kommunala-radet-for-karlshamn-kommuns-landsbygd/
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