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Anmäl dig & din styrelse till vår grymma  
och för din förening kostnadsfria  

Mediautbildning 
- Så kan du lättare få ut ditt budskap i media 

- Lär dig hantera intervjusituationen 
Utbildare: Anna Tigerström  

Kommunikationsansvarig, Uppvidinge kommun  

Anna har också en bakgrund som journalist på Sveriges Radio i 15 år 

 

När: Onsdag 16/11 

Klockan: 18.00-20.00 

Plats: Åseda Folkets Hus 

Anmäl dig redan nu, ring 0481-633 63 

eller mejla: kronoberg@helasverige.se  
Anmälan krävs då vi bjuder på gofika. 

Arrangörer: Uppvidinge kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Kronoberg 

och Hela Sverige ska leva, Kronoberg  

 

                        

 

 Anmäl dig  

senast 11/11 

mailto:kronoberg@helasverige.se
mailto:kronoberg@helasverige.se%20%0BAnmälan%20krävs%20då%20vi%20bjuder%20på%20gofika.
mailto:kronoberg@helasverige.se%20%0BAnmälan%20krävs%20då%20vi%20bjuder%20på%20gofika.
http://uppvidinge.se/
http://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/
http://www.helasverige.se/kronoberg/hem/
mailto:kronoberg@helasverige.se
mailto:kronoberg@helasverige.se
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Ordförande har ordet! 
 

Hösten har kommit och efter en lång 

torr sommar i vår landsända får vi hop-

pas på en blöt höst och en snörik vinter 

så grundvattendepåerna kan fyllas på 

ordentligt.  

Men det är inte bara vatten vi behöver. I 

dagarna har länets livsmedelsstrategi 

varit upp för bearbetning och det är nog 

så viktigt att vi har en hållbar och trygg 

livsmedelsförsörjning i både Kronoberg 

och resten av landet.  

Det som också är viktigt och kanske 

inte alla är medvetna om är att i dag är 

det upp till var och en att se till att man 

har de förnödenheter hemma som be-

hövs i ett katastrofläge, framför allt mat. 

I dagens samhälle har vi vant oss vid 

att mataffären har hyllor fulla med mat-

varor och öppet hela dagen. Det som är 

mindre känt är att det är det som finns i 

affären, inga stora lager väntar bak dis-

ken. Händer det något kan hyllorna 

gapa tomma efter 1-2 dar. Skulle folk 

börja hamstra går det ännu fortare. Mer 

än 50 % av den mat som konsumeras 

importeras, dvs om gränserna stängs 

räcker maten bara till hälften av vårt 

behov.  

Vad kan vi göra? Prepping, som är van-

ligare i andra länder, går ut på att t ex 

bereda för och förvara ett extra matför-

råd hemma. 

Informationen ovan kommer från 

boken, BEREDSKAP I KRIS Om livsme-

delsstrategi och försörjning, skriven av 

Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage. 

Intressant läsning som rör både lands-

bygd och stad! 

Enligt Ekonomifakta exporterades 2015 

livsmedel för 62,8 miljarder kronor och 

det importerades livsmedel av samma 

varuslag för 108,45 miljarder kronor.  

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekon

omi/Utrikeshandel/Sveriges-export--

och-importprodukter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomten kommer till Lenhovda  
redan i november   
Söndag den 20 november  

Klockan 15.00 - 17.00  

Kommer Tomten till  

Lenhovda Hembygdsgård 

Välkomna!  

Lenhovda Hembygdsförening 
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Kugghjulsgala 
Datum: Tisdagen den 25 oktober 2016 

Tid:   Kl. 17.00-21.00 

Plats:  Residenset i Växjö, ingång från Stor-

torget 

 

Vi har glädjen att för fjärde året i rad inbjuda till 

en afton i landsbygdens tecken. Vi vill upp-

muntra och uppmärksamma landsbygdens drif-

tiga människor. Tillsammans är ni kuggar i de 

kugghjul som driver  

landsbygdens utveckling! 

 

Fyra priser kommer att delas ut under kvällen till: 

 Årets lantbrukare 

 Årets lanthandlare 

 Årets landsbygdsförening 

 Årets unga landsbygdsentreprenör 

 

Förutom prisutdelningen bjuder vi på inspire-

rande berättelser från lycka-de landsbygdssats-

ningar och galabuffé. Kvällen inleds med snittar 

och mingel kl.17, buffé ca kl.20. Klä dig så att du 

känner dig fin. 

 

Arrangemanget genomförs i samarbete med 

Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, 

ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, 

Företagarna, Nyföretagarcentrum och Ung fö-

retagsamhet. En jury sammansatt av personer 

från de olika organisationerna utser pris-

tagarna. 

 

Är din Förening nominerad?  

Vilka två representanter kommer? 

Mejla direkt : kronoberg@helasverige.se  

mailto:kronoberg@helasverige.se
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Har din Förening en Facebooksida, Instagramkonto? 

Mejla kronoberg@helasverige.se   

så länkar vi ihop oss   

 

#livslevandelandsbygd #medlemsförening  

#helasverigeskalevakronoberg 

Vad krävs för att bli Medlem hos oss i  

Hela Sverige ska leva, Kronoberg? 
1. Uppdatera rätt kontaktperson så vi når er Förening 

2. Marknadsför Föreningen genom att  

    fylla i vår enkät i Kunskapsbanken 

 

Vad får medlemsföreningen? 

1. Kostnadsfritt medlemskap 

2. Kostnadsfri Försäkring 

3. Kostnadsfria Event/Utbildningar mm mm  

 

Gå in på vår hemsida, i Menyn till vänster  

hittar ni länken  

Lokala Utvecklingsgrupper. Här ser ni vilka av våra 

Medlemsföreningar som är smarta och har fyllt i  

enkäten. Alla understrukna Föreningar har fyllt i  

enkäten och får därmed en bredare marknadsföring. 

 

Hittar du ingen livsgnista i form av pågående  

verksamhet i din Förening, ifylld enkät?  

 

Uppdatera den inom det snaraste  

 

Glömt lösenordet för att kunna 

uppdatera din förenings  

verksamhet och/eller  

kontaktperson?  

Mejla 

mailto:kronoberg@helasverige.se 

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.facebook.com/kronobergs
http://www.facebook.com/kronobergs
http://www.helasverige.se/kronoberg/bli-medlem/
http://www.helasverige.se/kronoberg/hem/lokala-utvecklingsgrupper/
mailto:kronoberg@helasverige.se
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Här kommer en beskriv-
ning av en vandringsled 
som byborna under 
många år tillsammans  
har byggt. 
En jätteinvestering för att 
locka fler turister till byn 
nu när Nationalparken 
snart skall öppnas. Detta 
bl a skall göra att byns 
lanthandel kommer att få 
många nya kunder och 
har möjlighet att överleva. 
 
Kalvsviks vandringsled 
Den nyligen invigda vand-
ringsleden i Kalvsvik bör-
jar drygt hundra meter 
sydväst om lanthandeln 
vid bron över kanalen. 
Själva leden är omkring 2 
kilometer lång och för att 
komma tillbaka till start så 
går man på landsvägen 
vilket innebär ytterligare 1 
kilometer. Här finns också 
möjlighet att göra en av-
stickare till stenåldern, 
nämligen i form av en re-
staurerad och mycket fin 
hällkista som ligger 500 m 
från leden. Goda parke-
ringsmöjligheter finns vid 
lanthandeln. 
 
Vandringsleden bjuder på 

såväl natur‐ som kultur-
upplevelser av olika slag 
och skyltar utmed leden 
berättar om allt från fåglar, 
trollsländor, blommor, " 

 
djuraskutor", fornminnen 
till fiskeställe för 

"Nöjda‐Sven". Den stora 
biologiska mångfalden 
utmed leden förklaras av 
att du möter en variations-
rik natur i form av bland-
skog, myrmark,  
hagmark, strandzon och 
Åsnens öppna vattenyta. 
Vandringsleden kan med 
fördel avnjutas under hela 

året. Vårens fågel‐ och 
grodstämmor ger dej en 
konsertupplevelse av 
bästa slag.  
 
Exempelvis kan man i 

månadsskiftet mars‐april 
höra de vackert blåfär-
gade åkergrodornas 
kluckande läte om man 
ställer sig lite försiktigt in-
till dammen (ligger 100 
meter från den restaure-
rade hällkistan). Har man 
tur kan man få se havsörn, 
fiskgjuse och glada från-
den snart klara utsikts-
plattformen nere vid sjön 
(alldeles intill kanalbron). 
Trollsländor, fjärilar och 
de musikaliska gräshop-
porna stortrivs när som-
marvärmen slår till. De 
gröna månaderna från 
mars till oktober innehål-
ler en lång lista av blom-
mor i alla storlekar och 
kulörer. Hösten kan bjuda 
på svampupptäckter och 

Kalvsviks Vandringsled 
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under vintern studerar 
man vinterståndarna som 
står styva och sprider sina 
frön när de kalla vindarna 
viner. 
 
När mörkret lagt sig och 
ficklamporna tas fram kan 
man få kontakt med ho-
ande kattugglor, knor-
rande morkullor, vibre-
rande enkelbeckasiner 
och snabbt jagande flad-
dermöss. Om du är sugen 
på att ta med något att 
grilla så finns det en grill-
plats efter bara 500 meter. 
Passa gärna på att titta in i 
lanthandeln  
här finns både ett rikt eko-
logiskt sortiment samt 
närproducerade livsme-
del. Varför inte en sval-
kande glass efter prome-
naden! 

 
Bild: Några av invigningsvand-

rarna på kanalbron ‐  
stort intresse!  
Foto: Anders Rapp 
 
Teckning: Nötkråkan fyllde på 
den redan trevliga fågelartlistan 
endast 10 minuter innan invig-
ningsvandrarna dök upp vid 
kanalbron! Ett exempel på att 
naturen ofta bjuder på överras-
kande och spännande upptäck-
ter. Teckning: Anders Rapp 
 
Bild: Svärdsliljan har landets 

näst största blommor ‐ slagen 
endast av den vita näckrosen! 
Båda växer utmed vandringsle-
dens blöta partier.  
Foto: Anders Rapp 
 

 
 

 

 

Insänt av Göran Högstedt 

 


