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Åter dags för Landsbygdens dag! 
Landsbygdens dag firas varje år den första lördagen i juli, i år den 4 juli. 
 

Vilka kan delta? 
Alla ideella föreningar som har någon form av aktivitet denna dag, gärna i 
samarbete med övriga aktörer såsom caféer, lanthandlare etc. Målgrupper är 
bygdens folk, turister, gammal såväl som ung. 
 

Vad ska man göra? 
Passa på att marknadsföra er förening och bygden, genom att t ex ordna 
lotterier, festligheter, vattenkrig, kobingo, servering, hoppborg med mera. 
Låt fantasin flöda! 
 

När är deadline och var annonseras det? 
Måndagen den 1 juni behöver kansliet ha in alla uppgifter för att kunna 
få med uppgifterna i Kronbladet och till annonser i Smålandsposten och 
Smålänningen. Länsbygderådet står för kostnaderna. 
Välkomna att höra av er! 

 

Kan ni tänka er att få vårt Kronblad endast via e-post? 
Vi tar gärna emot synpunkter! 
Vi har i dagsläget 232 medlemsföreningar. Av dessa är det endast 25 st som inte har någon uppdaterad e-
post. Ni är några som lovat att återkomma med en e-post, Välkomna! 
 

Ordförande har ordet 
Hej på er! Ja, nu efter årsmötet är det dags att ta nya tag. Vill återigen passa på att tacka de ledamöter som 
har avgått och samtidigt hälsa de nya ledamöterna hjärtligt välkomna! Det är med stor glädje vi ser på 
framtiden om hur Länsbygderådet Kronoberg ska kunna hjälpa till med att hålla glöden uppe för att skapa en 
levande landsbygd.  
För att förklara vårt kommande arbete lite kort, koncist och framför allt visa på det konkreta så kommer vi 
detta året att lägga tyngdpunkten vid att försöka hjälpa er / våra lokala utvecklingsgrupper med att skriva en 
Lokal Utvecklingsplan (LUP). Denna ska skrivas i samarbete med er kommun och ska ligga till grund för 
kommunens översiktsplan. Den ska även vara en bra grund när ni antar utmaningar som att söka 
projektpengar från t ex Landsbygdsprogrammet (LBU), Leader Linné eller Leader Sydöstra Småland. Ni 
som redan nu är intresserade av att anta denna utmaning; kontakta Emma på kansliet. Så hoppas jag att vi ses 
när er kommun kallar till ett möte. Det är då vi pratar mera om den lokala utvecklingsplanen. 
Länsbygderådet Kronoberg ska vara en resurs för er alla som är våra medlemsföreningar. Ta tillvara på detta! 
Landsbygdsvänliga hälsningar Albert ”Abbe” Karlsson, ordförande 



Möte mellan LBR och kommunerna: 
Uppvidinge kommun 
Den 1 april fick Länsbygderådet Kronoberg besöka Uppvidinge Kommunstyrelses Arbetsutskott. Detta var ett 
mycket givande och trevligt möte där Länsbygdrådet fick presentera sin verksamhet för fösta gången, ordentligt. 
Vi förklarade bland annat att vi under året kommer att kommunvis ordna möten med våra medlemsgrupper och 
gärna tillsammans med kommunens representant som arbetar med landsbygdsfrågorna. Uppvidinge lovade att 
återkomma med ett besked om ett sådant möte. Vi väntar med spänning och ser fram emot att våra två 
styrelserepresentanter deltar. Det finns 30 medlemsföreningar. 
Alvesta kommun 
Den 16 april var vi inbjudna till Alvesta kommun. Tyvärr blev mötet inställt p.g.a. för få anmälningar. 
Inget nytt datum är satt. I dagsläget har vi 39 medlemsföreningar. 
Ljungby kommun 
Den 21/4 är vi inbjudna till Ljungby kommun då de har ett möte med sina föreningar, våra medlemsgrupper. 
I dagsläget har vi 48 medlemsföreningar. När ni läser detta är Kronbladet redan tryckt Kontakta gärna era repre-
sentanter för att höra hur mötet gick. Sven-Olof Sjöholm deltar från LBR Kronoberg. 
Lessebo 
Här söker vi en ordinarie representant till platsen i vår styrelse. Är DU intresserad eller vet du någon som du kan 
föreslå? Kontakta vårt kansli! 5 medlemsföreningar i kommunen. 
Markaryd 
Här söker vi en ordinarie representant till platsen i vår styrelse. Är DU intresserad eller vet du någon som du vill 
föreslå? Kontakta vårt kansli! I Markaryd finns det 7 medlemsföreningar. 
Tingsryd 
Här hölls vårt årsmöte 2009 i Fridafors Fritidscenter. Där lovade Tingsryds kommuns landsbygdsutvecklare Jörgen 
Larsson att ordna ett möte liknade de som ni läst om i Alvesta och Uppvidinge. Detta möte kommer att hållas den 6 
maj i Hemslöjd Bredaslätt, Urshult. Ni i Tingsryd: Boka in datumet! 34 medlemsföreningar. 
Älmhult 
Inget nytt i dagsläget angående möten. I Älmhult är man 23 medlemsföreningar. 
Växjö 
Inget nytt i dagsläget angående möten. Växjö har 46 medlemsföreningar. 

 

NATUR & KULTURUTFLYKT I UPPVIDINGE MED OMNEJD 
23 och 24 maj kl.10-16  
Välkommen till en levande landsbygd. 
Vi bjuder på en helg fylld med härliga utflyktsmål för både gammal och ung. 
Upplev vår underbara natur och se kulturell mångfald när den är som bäst.  
Träffa konstnärer och hantverkare. Besök våra hembygds-och bygdegårdar. 
Aktiviteter och utställningar på många ställen i Uppvidinge kommun 
samt delar av Högsby och Vetlanda kommuner. Program på: www.uppvidinge.se       

Civilförsvarsförbundet 
I samtliga kommuner har Länsbygderådet Kronoberg kallat sina medlemsgrupper till möten där CFF 
(Civilförsvarsföreningen) har informerat om sina kurser och aktiviteter. Var det någon som missade detta 
mötet i sin kommun? Då går det bra att höra av sig till CFF kontor i Växjö, Berne Strömqvist tfn 0470-166 75 

Fungerar postens kassaservice på vår landsbygd? 
Hela Sverige ska leva hade möte med infrastrukturminister Åsa Thorstensson. Fyra pensionärsföreningar var också represen-
terade: SKPF, PRO, SPRF och SPF. 
Vi önskar veta och få svar från våra pensionärsföreningar i Kronoberg:  
Stödjer ni de fyra pensionärsföreningarna som på mötet menade att Postens kassaservice på landsbygden fungerar 
och att det inte är några problem? Är detta ett landsbygdsproblem som inte storstan har? Kom med era synpunkter! 
Läs mer om detta möte på vår hemsida och/eller kontakta kansliet 0481-633 63 



Mycket att göra men ont om folk?

Har ni sysslor som aldrig blir utförda på grund av resursbrist?
Genom Arbetsförmedlingen finns nu möjligheten till resursför-
stärkning för arbetsuppgifter utöver den normala verksamheten. 
Ni anmäler dessa till Arbetsförmedlingen. Vi föreslår lämplig 
kandidat bland deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin.

Inga avgifter!
Ni betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan 
får 225 kronor per dag för att täcka handledarkostnader med 
mera. 

Alla är vinnare!
Ni får en extra medhjälpare till er verksamhet och ger samtidigt 
en person som varit arbetslös en längre tid nya erfarenheter, 
meriter och referenser

ARBETSGIVARE/
ANORDNARE

www.arbetsformedlingen.se
din lokala arbetsförmedling 

0771-416 416

Behöver ni stöd i 
verksamheten?
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Ordförande 
Albert Karlsson 
Grysshult Pl 2470 
278 93 Strömsnäsbruk 
Tel 0433-410 70 Mobil 070-593 47 75 
albertk@telia.com 

Kassör, adjungerad till styrelsen 
Åke Svenson 
Dädesjö 
360 42 Braås 
Tel 0474-340 05 Mobil 070-345 93 02 
ake.svensson.dadesjo@gmail.com 

Alvesta kommun: Ordinarie Ledamot  
Börje Andersson 
Bråten  
342 62 Moheda 
Tel 0472-790 45 Mobil 070-531 55 46 
anna-gretha.andersson@apoteket.se 

Alvesta kommun: Suppleant 
Ingvar Andersson 
Torsåsby 
342 53 Lönashult 
Tel 0470-75 42 62 
solbacken.torsas@telia.com 

Lessebo kommun: Ordinarie ledamot  
 
 
VAKANT 

Lessebo kommun: Suppleant  
Agneta Örnberg  
Box 92 
360 51 Hovmantorp 
Tel 0478-403 90 Mobil 070-844 03 92 
ornbergs@telia.com 

Ljungby kommun: Ordinarie ledamot  
Sven-Olof Sjöholm 
Klockaregårdsgat. 5 
341 76  Ryssby 
Tel 0372-405 10 Arb 0372-130 90 
Mobil 0708-96 64 29 
sosjoholm@hotmail.com 

Ljungby kommun: Suppleant  
Susanne Malm Helgesson 
Gisslagårdsv 12 
340 13 Hamneda 
Tel 0372-502 44 Mobil 0708-55 53 19 
susannemalm@hotmail.com 

Markaryds kommun: Ordinarie ledamot  
 
 
VAKANT 

Markaryds kommun: Suppleant  
Arnold Davidsson  
Bokhöjden Skinnersböke 
287 93  Strömsnäsbruk 
Tel 035-810 60 Mobil 0730-91 15 17 
annelill.davidsson@ltkronoberg.se 

Tingsryds kommun: Ordinarie ledamot  
Niclas Göstasson 
Bungamåla 4 
362 93 Tingsryd 
Tel 0477-164 57 Mobil 070-580 87 22 
niclas.gostasson@telia.com 

Tingsryds kommun: Suppleant  
Björn Elmqvist 
Hallatorp 
362 93 Tingsryd 
Tel 0477-130 34 Arb 0470-75 57 71 Mobil 0730-39 98 33 
bjorn.elmqvist@konsult.lfr.se 

Uppvidinge kommun: Ordinarie ledamot  
Leif Hauge 
Kulltorp 
360 76 Älghult 
Tel 0481-660 29 
hauge@glasweb.se  

Uppvidinge kommun: Suppleant  
Emma Hagel, sekr. 
Ringv. 4 
360 76  Älghult 
Tel 0481-633 63 Fax 0481-633 63 Mobil 0730-47 36 83 
emmahagel@telia.com  

Växjö kommun: Ordinarie ledamot  
Monica Gustavsson 
Kälkev. 3 
360 43 Åryd 
Tel 0470-77 42 44  
monica.gustavsson@wtnord.net 

Växjö kommun: Suppleant  
Mats T Andersson 
Lilla Boldö 
360 42  Braås 
Tel 0474-330 53 
lillaboldo@ipbo.se 

Älmhults kommun: Ordinarie ledamot  
Mette Adolfsson, vice ordf. 
Torbjörnahult 
343 92 Häradsbäck 
Tel 0476-610 74 Mobil 070-3203545 
mette.adolfsson@home.se 

Älmhults kommun: Suppleant  
Teresia Wallden 
Elleböke 7453 
343 96 Hallaryd 
Tel 0734-075 075 
pontus.wallden@sundahls.se 

Länsbygderådets styrelse 2009 

Valberedning: Sammankallande Lars-Erik Karlsson,  Sommarsäte Södra Ljunga, 341 91 Ljungby 
lars-erik.karlsson@g.lrf.se    Tel 0372-161 02    Mobil 070-542 76 02 

www.ekoreklam.se”På rullande stenar växer ingen mossa!” 

Spara sidan! 


