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Lukas Ruderstam, Hallaryd 18/4-2016 

Ett år har nu gått sedan jag blev inringd till 

att sitta som ungdomsrepresentant i 

Hallaryds Sockenråd. Mitt lokala 

landsbygdsengagemang började dock 

långt tidigare, under uppväxten var jag 

med centraliseringens baksida, då vi blev 

av med både vår lanthandel och vår 

byskola. Särskilt det sistnämnda berörde 

mig som tvångsförflyttad elev mycket och 

väckte starka åsikter för landsbygdens 

kvarvarande.  

När jag fick den lite ovanliga frågan att 

som sextonåring gå in som 

ungdomsrepresentant i styrelsen för 

Hallaryds Sockenråd, följde en tids tvivel. 

Det största tvivlet var egentligen vad man 

ens gör i ett sockenråd. Jag bestämde mig 

i alla fall för tacka ja till erbjudandet.  

Året i Hallaryds Sockenråd har varit 

mycket intressant och mitt första större 

engagemang i sockenrådet var bygdens 

stora dag Hallarydsdagen, där jag 

medverkade som funktionär. En sådan 

dag visas verkligen det engagemang som 

finns ute i byarna. Att varje år anordna ett 

event med flera tusen deltagare i vår lilla 

bygd, är verkligen ett tecken på byns 

engagemang.  

I höstas var jag med och representerade  

sockenrådet på länsstyrelsens 

kugghjulsgala på residenset i Växjö.  

Helt ovetande om några utmärkelser blir vi 

i sockenrådet en av tre huvudnominerade 

till årets landsbygdsförening i Kronoberg 

2015. Kvällen var intressant med mycket 

inspiration av många goda exempel på 

landsbygdsengagemang. I maj fick jag 

också medverka på ”Strategiskt samtal 

Unga för landsbygden” också det på 

residenset, där vi förutom 

inspirationsföreläsningar, likt de på 

kugghjulsgalan, även diskuterade 

landsbygdens kvarvarande ur ett 

generationsperspektiv och brainstormade 

kring hur vi ska få en attitydförändring 

gentemot landsbygden.   

Ett exempel på att det lönar sig att 

engagera sig, visade sig i julas, när förslag 

kom på att ersätta vårt filialbibliotek med 

”bibliotek på posten”. Vi i sockenrådet 

reagerade kraftigt och samlade in 

namnunderskrifter, skrev skrivelse och 

gick ut i media. Detta resulterade i att 

kommunen la sig platt för vårt förslag och 

dubblade öppettiderna för filialbiblioteket 

istället.  

Genom aktivitet och engagemang skapar vi tillsammans en levande landsbygd. 
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Ordförande, Åsa Dahlström har ordet! 

Hela Sverige ska leva, Kronobergs läns Årsmöte 17 mars på Bakluckan i Gemla, Växjö 

kommun 
 

Före vårt Årsmöte fick vi en spännande och väldigt intressant information om Gemla av 

Gemla Samhällsråds ordförande Ola Aronsson.  

Årsmötesordförande Thomas Haraldsson skötte uppdraget med van hand. Årsmötet förlöpte 

korrekt och med en stor portion humor.  

Bakluckan i Gemla var en fantastisk plats att ha årsmötet på.  

Efter årsmötet avtackade vi vår gamle trotjänare Sven-Olof Sjöholm, Ryssby, Ljungby 

kommun. 

Sven-Olof har varit med i styrelsen över 10 år.  

Allt avrundades med god fika från Bakluckan och en rolig och inspirerande chokladprovning 

av Caroline från Södergårdens Chokladbod 

Vi vill på detta vis tacka alla inblandade ingen nämnd och ingen glömd.  

Vår nya styrelse finns presenterad på vår hemsida  

Klicka här så hittar du hela vår styrelse 

NYTT LIV I NEDLAGD LANTHANDEL 

 

Torsdagen den 12 maj mellan klockan 14:00 till 19:00 är det öppet hus i 

före detta Dädesjö lanthandel.  

 

Då visar de nya hyresgästerna upp sina verksamheter för allmänheten. 

Karlssons Grafiska och Åkes Gym är nya verksamheter i bygden medan 

vävstugans verksamhet funnits i många år i Dädesjö för att föra vävens 

ädla konst vidare generationer framöver. 

 

Åkes Gym värnar om en god hälsa för alla vilket är en stor fördel för 

Vävstugans arbete att föra denna kulturella verksamhet vidare.  

Karlsson Grafiska är namnet på företaget som kan marknadsföra allas 

produkter. 
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