
    

Länsbygderådets Kansli 
Ringvägen 4 
360 76 ÄLGHULT 
Tfn/Fax: 0481-633 63 
E-post lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

Hemsida: www.helasverige.se/kronoberg 
Facebook: www.facebook.com/helasverigeskaleva  

Vi välkomnar våra nya ledamöter som har gått in på fyllnadsval till och med årsmötet. Josefin 
Granrot, Agunnaryd & Tommy Andersson, Agunnaryd. 

Inbjudan till Årsmötet hittar ni i vår Kalender på hemsidan. 
Boka in den 7 mars 2013 i era agendor. 

V Ä L K O M N A! 

 StoppaStöld SMS 
Samverkan förebygger brott 

Det finns nu en gratistjänst som Älghults LRF har startat som heter StoppaStöld SMS. Genom StoppaStöld SMS 
får medlemmarna tidigt varningar om brottslig verksamhet i området och kan även vara behjälpliga genom ökad 
uppmärksamhet på brottslig verksamhet. 

På ett snabbt och enkelt sätt skickas ett larm ut direkt till din mobiltelefon med informationen om när planering 
till, försök till eller fullbordad stöld har skett. Detta bygger på att samtliga i nätverket aktivt håller uppsikt och 
rapporterar in med ett vanligt sms till numret 71382. 
Målgrupp Målgruppen är alla som bor och verkar i Uppvidinge. 

För att få bli medlem i nätverket och kunna använda numret 71382 skickas ett mail till stoppastold@alghult.se 
med uppgifterna om namn och mobilnummer. Du kommer också att få ett dokument med tillvägagångssättet 
när man är medlem i nätverket. 
Har du frågor som rör tjänsten kan du skicka det till stoppastold@alghult.se 

Enkät 
Vi har den 13 nov. 2012  
Sänt ut en enkät till er förenings 
kontaktperson. Hoppas ni redan 
har hunnit besvara den! 

Tack på förhand! 

Sprid detta i era nätverk, gärna via 
e-post. Tänk på miljön innan ni 
skriver ut detta, tack! 



 

 

Mjölkuppropet! 
Den 16 okt. 2012 startade vi ett mjölkupprop på vår facebooksida.  
Se foto, kanske känner du igen fotot och eller första intervjun, med Ledamot, Tommy Andersson. 

  
Statistiken visade att vi nådde ut till över 77.000 personer. Många olika tidningar och radiokanaler 
lyfte frågan. Vi har inlett ett samarbete med  ”Mjölk är tjockare än vatten” 
Mer om detta kommer i Kronbladet December 
Läs vår debattartikel på nästa sida! 
 

Ge oss korrekta kontaktuppgifter så vi kan nå er Förening 

Vet ni att er Förening ingår i den nya försäkringen? Läs mer på 
vår hemsida www.helasverige.se/kronoberg 

Om Er Lanthandel/Gårdsbutik och/eller Er Förening skapat en 
Facebooksida/Gillasida så länkar vi gärna, hör av dig! 

Gör som jag ät svenskt och närproducerat.  
Handla på hemmaplan. 

 
Hälsningar, Ordföranden, Albert ”Abbe” Karlsson 



 
 
” Man saknar inte kon förrän båset är tomt” 
För 20 år sedan fick mjölkbonden ca 3 kr/l mjölk som han/hon levererade. Sedan dess har lönerna tredubblats 
och bränslepriser fyrdubblats men mjölkbonden har fortfarande kvar sin trekronor per liter mjölk i ersättning. För 
att riktigt spä på eländet har mjölkbönderna fått sin lön sänkt av mejerierna det senaste året med 5-6 ggr. Vilken 
industriarbetare, tjänsteman, snickare, mm hade gått med på detta utan att vända upp och ner på halva 
jordklotet.  

De svenska mjölkbönderna får leva med det, men så är de också utrotningshotade. I snabb takt har vi tappat ca 
20 000 mjölkleverantörer, idag finns det kvar i Sverige ca 5000! I Sverige är vi knappt självförsörjande till 40%, vi 
importerar mer mat  än vi själva kan leverera.  
Hur skulle vår befolkning klara sig vid en större katastrof, så som ett krig eller liknande?  
Över halva rikets befolkning skulle inte ha mat för dagen! 

Det är nu inte bara mjölken som hotas, utan även det öppna landskapet med all dess artrikedom bland växter, 
djur och insekter som är beroende av gräsvallar och åkrar, på ett fåtal år växer obrukade odlingslandskap igen 
och förskogas till statisk verksamhet. 

ALLA oavsett vart man bor i detta avlånga land, ALLA oavsett om man är politiker eller partipolitiskt obunden 
berörs av denna fråga. FÖR har vi inte våra egna bönder kvar, får vi det än tuffare att få till en välutvecklad och 
levande landsbygd. Vi får ingen tillgång till närproducerat och ekologiskt. Vad gör vi då?Ska vi bara titta på när 
gård efter gård läggs ner och köps upp av penningstarka som inte har landsbygdens väl för ögonen. Ska vi bara 
titta på när man planterar igen värdefull åkermark? 
LRF skriver följande på sin hemsida: Sveriges jord- och skogsbrukare producerar inte bara livsmedel eller 
skogsråvara, De arbetar också för positiva miljövärden som till exempel ett rikt och varierat odlingslandskap och 
skyddande och bevarande av naturtyper och miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden. Inom det 
svenska lantbruket pågår ett intensivt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Ett livskraftigt jordbruk är 
en förutsättning för att ett öppet och varierat odlingslandskap ska kunna upprätthållas. 

Ett annat problem är att vi asfalterar och bebygger de bördigaste jordarna som finns i det här landet. Kan man 
kalla det annat än för dårskap?  Vi måste importera 60% av vår mat för att försörja våra medborgare och i samma 
andetag asfaltera, bebygger och planterar vi igen åkermark. 
 
Så varför inte ge åtminstone mjölkbönderna en skälig ersättning så vi kan få dricka svenskproducerad mjölk. Ha 
kvar öppna landskap så lång det går! Om genomsnittsfamiljen förbrukar knappt 2 lit mjölk/dag. Det gör 14 
kr/vecka. I det här sammanhanget en ganska rimlig summa för att rädda den rödlistade svenska mjölkbonden. 
Med hopp om en välutvecklad & levande Landsbygd, vädjar vi nu till beslutsfattare alla kategorier. Tänk efter 
före och fatta därefter ett beslut som gynnar hela vårt avlånga land 

Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Kronobergs län 

 

Denna Debattartikel har flera 
tidningar och radiokanaler tagit 
med senaste veckorna. 

För 20 år sedan fick mjölkbon-
den ca 3 kr/l mjölk som han/
hon levererade. Sedan dess 
har lönerna tredubblats och 
bränslepriser fyrdubblats men 
mjölkbonden har fortfarande 
kvar sin trekronor per liter mjölk 
i ersättning. För att riktigt spä på 
eländet har mjölkbönderna fått 
sin lön sänkt av mejerierna det 
senaste året med 5-6 ggr. Vilken 
industriarbetare, tjänsteman, 
snickare, mm hade gått med på 
detta utan att vända upp och ner 
på halva jordklotet.
De svenska mjölkbönderna får leva med det, 
men så är de också utrotningshotade. I snabb 
takt har vi tappat ca 20 000 mjölkleverantö-
rer, idag finns det kvar i Sverige ca 5000! 
I Sverige är vi knappt självförsörjande till 
40%, vi importerar mer mat än vi själva kan 
leverera. Hur skulle vår befolkning klara sig 
vid en större katastrof, så som ett krig eller 
liknande? Över halva rikets befolkning skulle 
inte ha mat för dagen!

Det är nu inte bara mjölken som hotas, utan 
även det öppna landskapet med all dess artri-

kedom bland växter, djur och insekter som är 
beroende av gräsvallar och åkrar, på ett fåtal 
år växer obrukade odlingslandskap igen och 
förskogas till statisk verksamhet.

ALLA oavsett vart man bor i detta avlånga 
land, ALLA oavsett om man är politiker eller 
partipolitiskt obunden berörs av denna fråga. 
FÖR har vi inte våra egna bönder kvar, får vi 
det än tuffare att få till en välutvecklad och 
levande landsbygd. Vi får ingen tillgång till 
närproducerat och ekologiskt. Vad gör vi 
då?Ska vi bara titta på när gård efter gård 
läggs ner och köps upp av penningstarka 
som inte har landsbygdens väl för ögonen. 
Ska vi bara titta på när man planterar igen 
värdefull åkermark? 

LRF skriver följande på sin hemsida: Sveri-
ges jord- och skogsbrukare producerar inte 
bara livsmedel eller skogsråvara, De arbetar 
också för positiva miljövärden som till ex-
empel ett rikt och varierat odlingslandskap 
och skyddande och bevarande av naturtyper 
och miljöer som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Inom det svenska lantbruket på-
går ett intensivt arbete för att värna den biolo-
giska mångfalden. Ett livskraftigt jordbruk är 
en förutsättning för att ett öppet och varierat 

odlingslandskap ska kunna upprätthållas.

Ett annat problem är att vi asfalterar och 
bebygger de bördigaste jordarna som finns i 
det här landet. Kan man kalla det annat än för 
dårskap? Vi måste importera 60% av vår mat 
för att försörja våra medborgare och i samma 
andetag asfaltera, bebygger och planterar vi 
igen åkermark. Så varför inte ge åtminstone 
mjölkbönderna en skälig ersättning så vi kan 
få dricka svenskproducerad mjölk. Ha kvar 
öppna landskap så lång det går! Om genom-
snittsfamiljen förbrukar knappt 2 lit mjölk/
dag. Det gör 14 kr/vecka. I det här sam-
manhanget en ganska rimlig summa för att 
rädda den rödlistade svenska mjölkbonden. 
Med hopp om en välutvecklad & levande 
Landsbygd, vädjar vi nu till beslutsfattare alla 
kategorier. Tänk efter före och fatta därefter 
ett beslut som gynnar hela vårt avlånga land

Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet 
Kronobergs län

Denna Debattartikel har flera tidningar och 
radiokanaler tagit med senaste veckorna

Man saknar inte kon förrän båset är tomt

”Mjölk ärtjockare än vatten” äger detta foto 
de la ut denna efter att vi hade lagt vår 
mjölkbild

de har fått lika god respons på sin bild 
som vi. Så man ser bredden för denna 
fråga.

Ett inledande samarbete mellan 
Känsbygderådet Kronoberg och ”Mjölk är 
tjockare än vatten”

är inlett och mera information kommer i 
december.

Förklaring vilka som ingår i ”Mjölk är 
tjockare än vatten” Din rundbal på 
Facebook! Med start i Jämtland och 
Härjedalen sprider sig rundbalskonsten 
till andra områden i Sverige. Arr: LRF 
Jämtland, LRF Västra Götaland, LRF 
Sydost och Länskulturen i Jämtlands län



 

Den första Fiberföreningen, som blir medlemmar hos 
oss i Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Kronoberg.  
Välkommen, Hallaryds Fiberförening! 
Läs om dom nedan! 

Hallaryd Fiber - för en ljusare framtid! 
Den 27 mars i år hölls det första informationsmötet om fiberutbyggnaden i Älmhults kommun och Hallaryds 
församling i Hallaborg, Hallaryds bygdegård, med ca 30 bybor som samlats för att få veta mer om projektet. De som 
hade åkt runt och lagt inbjudan i alla postlådor och som med ett brinnande intresse har arbetat hårt för att få igång 
engagemanget och arbetet med att informera om hur framtidens kommunikationer kommer att se ut på 
landsbygden och vad vi som bor här måste göra för att komma med på tåget är ett ungt par, Matilda Karlsson och 
Lars Lundbäck, som sen hösten 2011 har lagt all sin energi på projektet. I inbjudan hade de frågat efter fler eldsjälar 
som var intresserade och som kunde tänka sig att hjälpa till med det arbete som låg framför dem. Undertecknad 
anmälde mitt intresse då jag insåg att det inte finns någon framtid i småbyarna om vi inte har tillgång till den nya IT-
teknologin både för olika privata ändamål men även för att det ska gå att attrahera företagsverksamhet så måste det 
finnas effektiva kommunikationer. Efterföljande möten träffades olika personer och när Kenneth Ågren och Ken 
Ruter kom med i bilden formades en liten grupp som fortsatte att arbeta med att ta fram information, söka bidrag, 
planerade inför bildandet av de ekonomiska föreningarna som skulle arbeta med det praktiska framöver. På 
Hallarydsdagen 2 juni kunde byborna se en informationstavla som visade hur det tänkta stamnätet sträckte sig och 
hur de fastighetsägare som redan anmält sitt intresse var fördelade. Här kunde man också själv fylla i en 
intresseanmälan och efter den dagen hade antalet intressenter nästan fördubblats! Under sommaren pratades det 
med fritidshusägare för att informera dem om möjligheten att ansluta sig till fibernätet och vad det kan innebära 
med möjligheter att kanske förlänga sina helger med en ”arbeta hemifrån dag” där man kan sitta i torpet i skogen 
istället för t ex mitt i Köpenhamn! Som fastboende i kommunen såg jag också en möjlighet att i framtiden kunna 
locka dem att bo mer permanent i Sverige och att på så vis öka befolkningsunderlaget. Gruppen utökades med 
Göran Persson, Henrik Haraldsson och så småningom kom även Björn Hagström med. Intresset hade även väckts hos 
Ingrid och Johan Åkesson samt Gösta Almbjerg och det började bli dags att få en starkare struktur i arbetet.  Kenneth 
med sina specialkunskaper såg till att vi fick en hemsida www.hallarydfiber.se och här började informationen samlas 
för att intresserade skulle kunna se hur projektet utvecklades. I augusti, den 28:e samlades folket ännu en gång i 
Hallaborg och informerades om hur långt projektet kommit, nu hade 108 intressenter lämnat in sin anmälan. Här 
kom det också fram information om att det inte bara var telefonens luftledningar som skulle komma att försvinna 
utan även att de som i dag har ett fast fungerande bredband via ADSL även skulle kunna bli av med det då 
kommunens driftavtal på de master som via radiolänk försett byborna med bredband går ut i slutet av juni 2013. 
Detta fick upp ögonen på många och på frågan om det fanns intresse för ett bildande av en ekonomisk förening blev 
det ett rungande JA som svar! När det gäller Hallaryd kan förhoppningsvis kommunen omförhandla avtalet så att 
det gäller fram tills att föreningen har kunnat påbörja och förhoppningsvis avslutat fiberutbyggnaden i byanäten för 
merparten av de fastboende som annars drabbas. Men det gäller att se till att få igång projekten även i andra 
drabbade delar av kommunen för utvecklingens inriktning är fastställd och det gäller att anpassa sig eller hamna på 
efterkälken.Så den 18 september hölls ytterligare ett informationsmöte där byborna beslutade att bilda ekonomisk 
förening, stadgarna godkändes och nu fick vi med det ökade underlag av intressenter som anmält sig dela in Hallaryd 
i fyra delar, så det blev en förening i varje väderstreck!För att få fart på det praktiska nu när föreningarna har bildats 
och registrerats har vi satt en deadline för intresseanmälan till den 18 november. Idag har ca 200 
intresseanmälningar lämnats in. Snart kommer arbetet med att planera de olika etapperna, söka bidrag, och förstås 
fortsatt informationsarbete att fortskrida för att vi så snart som möjligt ska kunna ha en fast, modern och säker 
uppkoppling där nästa steg i utvecklingen kommer när vi har lyckats uppfinna något som är snabbare än ljusets 
hastighet! / Hallaryds Fiberförening, Åsa Dahlström     www.hallarydfiber.se  

Hallaryd Fiber - för en ljusare 
framtid! Den 27 mars i år hölls 
det första informationsmötet 
om fiberutbyggnaden i Älmhults 
kommun och Hallaryds försam-
ling i Hallaborg, Hallaryds byg-
degård, med ca 30 bybor som 
samlats för att få veta mer om 
projektet. 
De som hade åkt runt och lagt inbjudan i alla 
postlådor och som med ett brinnande intresse 
har arbetat hårt för att få igång engagemanget 
och arbetet med att informera om hur framtidens 
kommunikationer kommer att se ut på lands-
bygden och vad vi som bor här måste göra för 
att komma med på tåget är ett ungt par, Matilda 
Karlsson och Lars Lundbäck, som sen hösten 
2011 har lagt all sin energi på projektet. 

I inbjudan hade de frågat efter fler eldsjälar som 
var intresserade och som kunde tänka sig att 
hjälpa till med det arbete som låg framför dem. 
Undertecknad anmälde mitt intresse då jag insåg 
att det inte finns någon framtid i småbyarna om vi 
inte har tillgång till den nya IT-teknologin både 
för olika privata ändamål men även för att det ska 
gå att attrahera företagsverksamhet så måste det 
finnas effektiva kommunikationer. Efterföljande 
möten träffades olika personer och när Kenneth 
Ågren och Ken Ruter kom med i bilden forma-
des en liten grupp som fortsatte att arbeta med 
att ta fram information, söka bidrag, planerade 
inför bildandet av de ekonomiska föreningarna 
som skulle arbeta med det praktiska framöver. 
På Hallarydsdagen 2 juni kunde byborna se en 
informationstavla som visade hur det tänkta 
stamnätet sträckte sig och hur de fastighetsägare 

som redan anmält sitt intresse var fördelade. Här 
kunde man också själv fylla i en intresseanmälan 
och efter den dagen hade antalet intressenter 
nästan fördubblats! 

Under sommaren pratades det med fritidshusä-
gare för att informera dem om möjligheten att 
ansluta sig till fibernätet och vad det kan innebära 
med möjligheter att kanske förlänga sina helger 
med en ”arbeta hemifrån dag” där man kan sitta i 
torpet i skogen istället för t ex mitt i Köpenhamn! 
Som fastboende i kommunen såg jag också en 
möjlighet att i framtiden kunna locka dem att 
bo mer permanent i Sverige och att på så vis 
öka befolkningsunderlaget. Gruppen utökades 
med Göran Persson, Henrik Haraldsson och så 
småningom kom även Björn Hagström med. 
Intresset hade även väckts hos Ingrid och Johan 
Åkesson samt Gösta Almbjerg och det började 
bli dags att få en starkare struktur i arbetet. Ken-
neth med sina specialkunskaper såg till att vi 
fick en hemsida www.hallarydfiber.se och 
här började informationen samlas för att 
intresserade skulle kunna se hur projektet 
utvecklades. I augusti, den 28:e samlades 
folket ännu en gång i Hallaborg och infor-
merades om hur långt projektet kommit, nu 
hade 108 intressenter lämnat in sin anmälan. 
Här kom det också fram information om att 
det inte bara var telefonens luftledningar som 
skulle komma att försvinna utan även att de 
som i dag har ett fast fungerande bredband 
via ADSL även skulle kunna bli av med det 
då kommunens driftavtal på de master som 
via radiolänk försett byborna med bredband 
går ut i slutet av juni 2013. 

Detta fick upp ögonen på många och på 
frågan om det fanns intresse för ett bil-
dande av en ekonomisk förening blev det 
ett rungande JA som svar! När det gäller 
Hallaryd kan förhoppningsvis kommunen 
omförhandla avtalet så att det gäller fram 
tills att föreningen har kunnat påbörja och 
förhoppningsvis avslutat fiberutbyggnaden i 
byanäten för merparten av de fastboende som 
annars drabbas. Men det gäller att se till att få 
igång projekten även i andra drabbade delar 
av kommunen för utvecklingens inriktning är 
fastställd och det gäller att anpassa sig eller 
hamna på efterkälken.Så den 18 september 
hölls ytterligare ett informationsmöte där 
byborna beslutade att bilda ekonomisk för-
ening, stadgarna godkändes och nu fick vi 
med det ökade underlag av intressenter som 
anmält sig dela in Hallaryd i fyra delar, så det 
blev en förening i varje väderstreck!

För att få fart på det praktiska nu när fören-
ingarna har bildats och registrerats har vi satt 
en deadline för intresseanmälan till den 18 
november. Idag har ca 200 intresseanmäl-
ningar lämnats in. Snart kommer arbetet med 
att planera de olika etapperna, söka bidrag, 
och förstås fortsatt informationsarbete att 
fortskrida för att vi så snart som möjligt ska 
kunna ha en fast, modern och säker uppkopp-
ling där nästa steg i utvecklingen kommer 
när vi har lyckats uppfinna något som är 
snabbare än ljusets hastighet! / Hallaryds 
Fiberförening, 

Åsa Dahlström www.hallarydfiber.se


