
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprid detta 

vidare i era 

nätverk, tack 

Kom ihåg att anmäla er till vårt 

Årsmöte 7 mars kl 18.00 

Växjö kommunhus. 

 

Inbjudan utskickad 14 feb. 

den finns även på vår hemsida 

www.helasverige.se/kronoberg 

 

Under våren 2013 kommer det att ordnas följande stormöten 

 

* Workshops om Vindbrukets nytta den 9 april i Åseda (Inbjudan kommer) 

 

* Teliasonera Informationsmöte, Teknikskifte (Se inbjudan på sida 2) 

 

* Processledarutbildning, Landsbygd 2.0 (Inbjudan kommer) 

15 platser erbjuds intresserade i åldern 18-25 år. Kostnadsfritt! Tag chansen! 

Är du intresserad eller vet du någon som är 

intresserad av att sitta med i  

vår styrelse eller valberedning? 

Mejla oss på 

lansbygderadet.kronoberg@telia.com  

Senast den 5 mars, tack på förhand 

Tack, till alla er som svarade på vår 

enkät. Ca 25% svar har kommit in. Det 

var en blandad kompott av positivt och 

negativt. Vi tar det till oss och arbetar 

för att bli bättre hela tiden. När det 

gäller vårt Nyhetsbrev Kronbladet, så 

bygger det på att NI våra 

medlemsföreningar mejlar in era 

aktiviteter och tips för att Kronbladet 

ska vara ett läsvärt forum.  

Så ta tillfället att marknadsföra 

din förening/by/kommun. 

Enkät i sin helhet finns, kontakta 

kansliet, om ni önskar se den. 

 

 
Kansli: Tfn: 0481-633 63 Mobil: 0730-47 36 83 

E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

Hemsida: www.helasverige.se/Kronoberg 

Facebooksida: www.facebook.com/helasverigeskaleva  

 

Kom ihåg att skriva ned hur många ideella timmar ni 

lagt ned under 2012. Skriv in dessa i era 

Verksamhetsberättelser, ta timmarna gånger 175:- 

Där har ni en gigantiskt summa, som ni har dragit in 

under året med allt ert arbete i ER förening! 

Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter till vårt 

Kansli efter ert Årsmöte, tack på förhand! 
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OBS!  

Sprid i era 

Nätverk! 

Anmälan krävs 

    Inbjudan Informationsmöte 
                 Till våra medlemsföreningar 

 Varför tar man bort fast telefoni?      

 Klarar man behovet i glesbygden? 

Björn Berg, TeliaSoneras Informationschef ger svar.  

Diskussion om framtidens telefoni i glesbygden. 

Två tillfällen erbjuds i Kronobergs län, ett samarbete mellan 

Hela Sverige ska leva, TeliaSonera &  

Länsbygderådet Kronobergs län.  

 

Vid båda tillfällena gäller Kl: 18.00 – 21.00 

3 april – Alvesta Folkets Hus, Alvesta kommun. 

17 april – Älghults IF Klubbstuga, Uppvidinge kommun 

 

Vi bjuder på enkel förtäring 

Anmälan krävs, görs senast den 29 mars till 

HSSL, Länsbygderådet Kronobergs län 

Kansli: Mobil: 0730-47 36 83  

Epost: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

www.helasverige.se/kronoberg  

 

Landsbygdsvänligt Välkomna! 
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