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BILDA KOMMUNBYGDERÅD OCH ÅRETS LOKALA 
GRUPP I JÖNKÖPINGS LÄN.

I de flesta forum talar man om en levande landsbygd men 
för många av oss pågår en kamp att lösa utmaningar inom 
serviceutbud, boende och företagande med mera. För oss är 
det viktigt att värna om en livskraftig landsbygd och därför 
vill vi försöka samla våra gemensamma krafter för att 
påverka utvecklingen i rätt riktning. Nu vill vi undersöka 
intresset kring att bilda kommunbygderåd i vårt län. Vi 
tänker att kommunbygderåd är viktigt för att de boende på 
landsbygden skall ha en organisation som på ett samlat sätt 
företräder landsbygdens intressen i kontakter med 
kommunen och andra offentliga organisationer
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Vill du göra skillnad och påverka utvecklingen i ditt 
närområde?

Nu kan din förening eller organisation blir årets 
utvecklingsgrupp i Jönköpings län och vinna 10 000 kr
Arbetar din förening eller organisation för att skapa en levande 
bygd? Eller känner du till någon lokal grupp som du tycker 
borde hyllas för sitt fina arbete i bygden?
Nu presenterar vi en nyhet i länet! Tidigare under årens gång har man 
kunnat nominera lokala utvecklingsgrupper från hela Sverige till att 
vinna rikspriset “Årets lokala utvecklingsgrupp”. I år kommer vi utse 
en vinnare som får 10 000 kronor att använda i sitt fortsatta arbete för 
bygden samt äran att representera vårt län och ytterligare en vinstchans 
att ta hem rikspriset.
Kriterierna som vår vinnare gärna får uppfylla något av är följande:
• Gruppen ska ha stort engagemang för sin bygd och en bonus är 

om verksamheten innefattar ett spann av olika åldrar
• Gruppen ska ha hittat metoder att förnya eller förädla idéer eller 

kanske hittat goda lösningar på lokala utmaningar
• Arbetet som gruppen gör kommer många till dels i bygden

Senast 20 augusti behöver vi fått in nomineringar via formuläret 
som du hittar här 
Tycker du det är krångligt med formuläret går det bra att skicka 
nomineringar till siv.linden@helasverige.se 

Är du intresserad eller bara vill veta mer om 
kommunbygderåd eller vår verksamhet är du varmt 
välkommen att vara med på något av följande tillfällen;
• 1/9 kl 18:30-20:00 för GGVV-regionen
• 2/9 kl 18:30-20:00 Jönköping med omnejd
• 9/9 kl 18:30-20:00 Höglandskommunerna

Vi kommer längre fram i tiden skicka ut mer information 
men notera datumen redan idag i din kalender. Vid eventuella 
frågor kontakta gärna ordförande Siv Lindén eller vice 
ordförande Ola Gustafsson. Kontaktuppgifter hittar du här
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DET ÄR VI SOM INGÅR I STYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN.

Den 27 mars höll vi vårt första digitala årsmöte och ordförande för mötet blev vår landshövding Helena Jonsson. Vår landshövding bjöd på 
ett intressant föredrag gällande vatten, klimat, att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången samt länets första vargrevir. I 
samband med årsmötet avtackade vi  Ingalill Ebbesson, Chatrine Schander Ljungquist och Thorbjörn Pettersson för deras tid i styrelsen och 
välkomnade Hans-Åke Björklund, Jirka Bärnlund Fors, Maj-Inger Johansson och Curt Carlsson som nya ledamöter. Vi ser med spänning 
fram mot detta verksamhetsåret med förhoppning att vi ska kunna träffas under mer normala förhållanden till hösten. Nedan följer en 
presentation av ledamöterna i Jönköpings länsbygderåd där de tipsar om sina smultronställen och hur de ser på sitt uppdrag. Frågorna vi har 
ställt är;
• Vem är du? 
• Vilket intresse har du i att utveckla vårt län/närområde?
• Vilket är ditt smultronställe i länet?
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Curt Carlsson, Tranås kommun
Är en av våra nya ledamöter som vi hälsar extra varmt 
välkommen! Han har tidigare varit företagsmäklare och 
landsbygdsråd i Tranås kommun och är ledamot i TIM 
nämnden Region Jönköping . Övrigt Ledamot KF och 
BMN i Tranås samt ersättare i KS .
Hans smultronställe är sitt hem i Tranås kommun och 
där spenderar han gärna sköna sommardagar framöver.

Kjell-Egon Strandh, Vetlanda kommun
Bor i Bäckaby i Vetlanda kommun på sin frus släktgård i minst 
nionde generationen. Gift med samma fru sedan 52 år och har tre 
barn. Blev väg och vattenbyggnadsingenjör 1964 och har jobbat 
med samhällsbyggnad i kommunal tjänst 1966 - 2008, vilket innebär 
exploatering från översiktsplanering till färdig tomtmark, och drift 
och underhåll av tekniska försörjningssystem som gatuunderhåll, 
vatten och avlopp, renhållning och klimat och miljöprogram. 
Han är djupt engagerad i ett lokalt sockenråd. Vetlanda kommun är 
en liten kommun med en stor landsbygd, och det skall vara möjligt 
och önskvärt att hela kommunen är attraktiv. Utan lokalt 
engagemang är det inte möjligt, och därför måste varje socken ha en 
fungerande sockenförening som samverkar med andra 
sockenföreningar i kommunen. Hela länet skall utvecklas!
Finns många smultronställen, men hembygden ligger varmt om 
hjärtat det vill säga orterna Bäckaby, Ramkvilla och Södra Solberga. 

Irene Oskarsson, Aneby kommun
Boende i Hultrum Vireda Aneby kommun, 56-år och 
lever med maken på en härlig plats som ger avkoppling 
och energi. Varit och är förtroendevald i kommun och 
region sedan många år. Engagerad även i 
hembygdsrörelsen och Svenska kyrkan.  Brinner för att se 
en levande landsbygd i hela vårt län och för den delen i 
hela landet. Ska vi kunna få en hållbar och robust 
utveckling av vårt län måste resurser satsat på att ge alla 
delar förutsättningar att utvecklas. Bredband är en 
konkret fråga som måste hitta lösningar och finansiering . 
En av de vackraste platser jag vet är när körsbärsträden 
blommar på Åsensby , Sveriges första kulturmiljöreservat 
i Haurida socken, Anebykommun . 

Emma Hansson, Gislaved kommun
Jag heter Emma Hansson, är 28 år och jobbar som 
utvecklingsledare i Gislaveds kommun. Jag kommer från en 
landsbygdsort i Marks kommun, men bor idag i Gislaved 
tillsammans med min sambo.
Jag vill lyfta goda exempel och verka för bra samverkan.
Jag älskar de naturreservat som finns, särskilt Ettö och 
Draven i Gislaveds kommun.
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FORTSATT PRESENTATION AV LEDAMÖTER.

Ola Gustafsson, Aneby kommun (vice ordf.)
Arbetar på Aneby kommun som näringslivs- och 
fritidsansvarig, men också med ett ansvar för 
landsbygdsfrågor. Har förflutet som journalist i 30 år. Är 
också mycket engagerad i skid- och orienteringsklubben i 
Aneby och har rent allmänt ett stort föreningsengagemang.

Utvecklingen av länet är av stort intresse. Jag ser att det finns 
en fantastisk potential i länet i att utvecklas utanför de stora 
tätorterna. Jag är övertygad om att en följd av pandemin blir 
ett större intresse för landsbygden, och eftersom vi har nära 
från ren landsbygd till större tätorter så har vi också ett 
gyllene läge att vara vinnare. Samtidigt gäller det att vi 
utvecklar landsbygden med förnuft och på ett hållbart sätt. 
Där hoppas jag att vi alla tillsammans kan bidraga med våra 
erfarenheter.

Smultronställe? Oj, det finns så många. Svaret är egentligen 
skogen. En fin, vacker skog med lingon- och blåbärsris 
kombinerat med vackert väder och naturligtvis en 
orienteringskontroll klurigt placerad bakom en sten. Bättre än 
så blir det inte.

 

Göran Karlsson, Värnamo kommun
70 plussare. Pensionerad socialtjänsteman sedan 2014. 
Bondson, uppvuxen på landet och numera återflyttad till 
föräldrahemmet utanför Nydala i Värnamo kommun sedan 14 
år. Intresse skog, jakt och fiske och engagemang i föreningsliv.
 
Vill att landsbygden ska bli ett ännu bättre framtida 
boendealternativ framför allt genom fungerande vägnät, 
kollektivtrafik och inte minst stabila bredbandsnät. 
Detta är ett så stort samhällsintresse att samhället självt borde 
stå för utbyggnad och finansiering.

Smultronställen: Munkaleden i Värnamo och Vaggeryds 
kommuner. Hörnebo skiffergruva i Vetlanda kommun är 
absolut värt ett besök.

Jirka Bärnlund Fors, Gnosjö kommun
40 årig landsbygdsutvecklare och EU-samordnare 
(Värnamo kommun) Månskensbonde som bevarar 
svenska lantraser från utrotning. 

Mitt intresse ligger framförallt i att gynna biologisk 
mångfald, hålla våra betesmarker och ängar öppna både 
av historiska och av framtidsskäl. Gynna de gröna 
näringarna och den lokala och småskaliga produktionen 
av mat. 

Smultronställen finns det många av. Åsens by är en 
favorit alla tider på året. Hemmavid är det Store mosse 
nationalpark. 

Kristin Petersson, Sävsjö kommun
En av två “ungdomar” i styrelsen som bor på landet med 
alla djur som hör till. Studerar för närvarande och jobbar 
deltid med projektstöd till landsbygden via leader.

Har ett intresse för jordbrukspolitik men är också 
genuint intresserad av smarta lösningar som bidrar till en 
fungerande landsbygd.

Mitt bästa smultronställe är att cykla hemma varma 
sommarkvällar och känna doften av nytorkat. Är man 
sugen på en vacker utsikt kan jag varmt rekomendera 
utsikten i Svensbygd och är man historieintresserad är 
klosterkyrkan i Nydala en lokal raritet. 

Michael Drewsen, Värnamo kommun
Bor i Stora Gavlö, Dannäs. Är skogsbrukare, 
månskensbonde, yrkeschaufför, fd entreprenör samt jägare 
och landsbygdsvän.

Jag uppskattar nya initiativ som får landsbygden att synas och 
bidra till människors positiva upplevelser och 
innovationskraft.
Min förhoppning är att kunna bidra till en bättre dialog 
mellan landsbygdens invånare och kommun, region.

Det finns mycket värdefullt på landsbygden som borde kunna 
förverkligas , visas och delges fler i samhället.
Ett härligt smultronställe är Dannäs Våffelcafé.
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FORTSATT PRESENTATION AV STYRELSELEDMÖTER.

Hans Åke Björnlund, Tranås kommun
Född 1948 i Frinnaryd mellan Aneby och Tranås. Efter realskolan blev 
jag erbjuden arbete som ekonomiansvarig på HAG.s i Aneby där jag 
arbetade till 1970 då vi gifte oss och bosatte oss i Tranås. Fick samtidigt 
arbete på AB Tranås Skinnberederi och efter konkursen 1989 blev jag 
erbjuden arbete i Aneby igen, nu på Kronobergsmissionen. Stannade 
kvar där 23 år fram till pension.

Har varit intresserad av hembygden och blev ordförande under sju år i 
Frinnaryds Hem-bygdsförening. Ledamot i Hembygdsförbundet i 
Jönköpings län som kassör. Även aktiv i frikyrkan och satt i 
församlingstyrelsen i 40 år ! På senare tid var jag med i styrelsen för 
Mejeriet Second Hand och ekonomi-ansvarig under 10 år med 
åtskilliga ideella timmar vid transporter och i kassatjänst i butiken. 
Även i organisationen Gideoniterna har jag haft ett flertal uppdrag 
både på lokal- och riksnivå.
I hembygdsföreningen hade jag ansvar för de årliga torpvandringarna 
samt kyrkogårds-vandringarna. De senaste tre åren har jag varit 
sekreterare i två olika grupper som tagit fram historik för samtliga 
bostadshus (c:a 280 st.) i både Frinnaryd och Sunhultsbrunn.

Ett stort intresse är släktforskning som ägnas åt på fritiden.
Familjen har varit boende på en lantgård i släktens ägo i 46 år men 
eftersom det blev aktuellt med generationsväxling bestämde vi oss för 
att flytta till Habo där en dotter och barnbarn finns och vi bor här 
sedan 1 november förra året.

Jennie Heimdal, Eksjö kommun
30 år och representant från Eksjö kommun. Är uppvuxen 
på bondgård i Mariannelund, men sedan snart ett halvår  
Eksjöbo med min man och två barn. Arbetar som 
näringslivsutvecklare på Eksjö kommun, men är just nu 
föräldraledig med min yngsta.

Landsbygdsfrågor och att en jämlik medborgarservice i stad 
och på landsbygden har alltid legat på min engagemangslista. 
Samt vikten av att de som bor på landsbygden har rätten att 
vara med i dialogen och besluten om dess utveckling. De 
som bor är experterna på sin bygd och jag hoppas att 
genom hela Sverige ska leva ska man kunna få mer kraft i de 
frågor som behöver tala vidare om. 

Ett smultronställe jag tycker om är
Definitivt herrgårdsparken i Mariannelund där jag 
fotograferat mycket och lekt med barnen. 

Siv Lindén, Ordförande
Jag bor i Huskvarna, och började i länsavdelningens 
styrelse 2006. Sedan 2018 har jag fått förtroendet att vara 
ordförande.
Har alltid jobbat med landsbygdsutveckling på olika sätt. 
Under många år på Studieförbundet Vuxenskolan och 
Länsstyrelsen Kronoberg.

Även när jag jobbade som chef inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten var det roligare att vara det på landsbygden, 
även om det många gånger gällde att kämpa för att denna 
service skulle få vara kvar på mindre orter.
Att infrastruktur som vägar, bredband och 
kommunikation fungerar är en förutsättning för boende 
på landsbygden.
Mitt smultronställe: Brunnstorps gård i Äppeldalen 
#Smålands Toscana

Maj-Inger Johansson, Nässjö kommun
Mitt namn är Maj-Inger Johansson. Lever numera på min 
gård Besekull. Jag växte upp här i Småland men har bott 
en stor del av mitt liv i storstan, Stockholm och Malmö. 

Intresse för att utveckla i vårt län? Jag har accepterat att 
blir ordförande för Emåns Ekomuseum. Det lär räcka ett 
steg, det är en ganska stor verksamhet.  Därtill har jag min 
egen verksamhet som bl a innehåller bl a stugor och rum 
för uthyrning. Jag bidrar även som sekreterare i Norra 
Sandsjö fiskevårdsförening.  

Ett smultronställe är Bodafors med Emåns Ekomuseum 
med vattenlekar och naturskola för barn, museum och 
stigar i skogen för de vuxna och därtill Kulturgatan  Gillar 
man gamla saker kan man också besöka hembygdsmuseet. 
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Flera leaderområden bekräftar nu att det finns pengar att söka 
under mellanperioden 2021-2022.
Tillhör du Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommun kan man 
fortsättningsvis söka stora projektstöd från Leader Linné 
Småland. Det finns också mikrostöd som är mindre stöd på 20 
000kr för inriktningarna, insatser för minskad miljöpåverkan, 
ungas engagemang, landsbygdsutveckling och omställning för 
företag. Mer information hittar du på www.leaderlinne.se 

Verkar du inom Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd eller södra och 
västra delarna i Jönköpings kommun kan man fortsatt söka 
projektstöd hos Leader västra Småland. Även här kan ideella 
föreningar söka leadercheckar mellan 5000-30000 kr för att 
utveckla landsbygden. För mer info se 
www.leadervastrasmaland.se 

För dig som är bosatt inom Eksjö och Nässjö kommun 
kommer det finnas fortsatta möjligheter att söka projektstöd 
från Astrid Lindgrens hembygd. Mikrostöd att söka finns för 
företag men också föreningar som vill främja natur och miljö 
samt en attraktiv landsbygd. Håll utkik på deras hemsida för 
löpande information om nya mikrostöd. 
www.astridlindgrenshembygd.se 

Om du verkar inom Habo och vissa delar av Jönköpings kommun 
kan det vara värt att hålla utkik på Leader Vättern:s hemsida 
www.leadervattern.se 
Verkar du inom Habo eller Mullsjö har leader Östra Skaraborg checkar 
för events, digitalisering för företag och föreningar, lokal mat och 
handelt samt ledarskapsutbildningar. Läs mer på 
www.leaderostraskaraborg.se 

Utöver ovan nämnda utlyser Boverket en möjlighet att ansöka om 
byggemenskaper på max 400 000kr. Mer information finns här Hela 
Sverige Östergötland är engagerade i denna möjlighet och i samverkan 
med Södermanland har man gjort en inspirationsfilm. Filmen går 
under namner “Lokal ortsutveckling genom samling av platsens 
resurser och gemensamma utmaningar”
Funderar ni på att bilda bygdebolag? Passa på att ta del av boken hur 
man startat och driver ett bygdebolag. Boken hittar man kostnadsfritt 
här 
Delta också gärna i våra digitala träffar kring kommunbygderåd.
Även Arvsfondsdelagationen har 1775 miljoner att fördela till projekt 
som är till  förmån för barn och unga personer med 
funktionsnedsättning.

Tips på aktuell finansiering att söka i länet

TIPS PÅ FINANSIERING ATT SÖKA.

Följ oss gärna på sociala medier
Vill du hålla dig uppdaterad följ oss gärna på Facebook där vi 
heter “Hela Sverige ska leva Jönköpings län”
Vi finns också på Instagram där vi heter Hela Sverige 
Jönköping.
Vill du veta mer kring vår verksamhet eller kontakta oss hittar 
du all info på vår hemsida 
https://helasverige.se/joenkoepings-laen/ 
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