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Inbjudan till höstens stora Länsträff: 
 

INFRASTRUKTUR IDAG OCH 
I FRAMTIDEN I KRONOBERGS LÄN 

 
Plats : Alvesta Folkets Hus 
Tid : 6 november  
Kl: 18.00 - 21.00 

 
Medverkande: 
* Vägverket, Thorbjörn Axelsson, Regionchef 
* E.ON, Conny Svensson, Regionchef 
* Post och Telestyrelsen, Sara Andersson, Chef för konsumentavd. 
* TeliaSonera, Björn Berg, Senior Manager 
* Icenet, Rikard Slunga, Vd  
 
Inbjudna: 
* Hela Sverige ska leva 
* Länsstyrelsen, Anders Meijer, Ansvarig Landsbygdsprogrammet   
* Regionförbundet, Annika Nilsson, Region ansvarig 
* Kommunalråd från kommunerna i länet 
* Riksdagsledamöter från länet 
* 226 st Utvecklingsgrupper i Kronobergs län 
* Övriga intresserade 
 

Moderator: Ronny Polback, journalist 
  
 Program: 
 18.00 - 18.10 Länsbygderådets ordförande Albert Karlsson hälsar välkommen  
 18.10 - 19.10 De medverkande företag/verksamheter presenterar sina framtidsvisioner 
 för utveckling av sina tjänster i länet  
 19.10 - 19.30 Fikapaus  
 19.30 - 21.00 Frågor och debatt  

Alla är hjärtligt välkomna! 
Anmälan krävs då vi ska boka förtäring. Anmäl Er till:  
Kansliet tfn 0481-633 63, mobil 0730-47 36 83 
e-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
Anmälan senast 2 nov. 
 

Ta chansen att ställa just Din fråga!!! 
Länsträffen är givetvis kostnadsfri 

Särskilt inbjudna är alla 
medlemmar i våra 226 
utvecklingsgrupper!



Anteckningar från årsmöte med Leader Linné  
29 sepTEMBER på Ryssbygymnasiet 
 

Bakgrund till bildandet av Leader Linné: Under hösten 2007 togs ett initiativ från de sex 
kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult om att påbörja processen 
med att bilda ett helt nytt Leaderområde. Ingen av kommunerna hade tidigare deltagit i något 
Leadersamarbete utan detta sågs, och ses, som spännande och något som på ett synnerligen 
praktiskt sätt kan främja utvecklingen på landsbygden fram t o m 2013. En formell ansökan om att 
få bilda Leaderområde lämnades in till länsstyrelsen i Kronobergs län sommaren 2008. Ett kansli 
ska upprättas och blir förlagt till Alvesta. Aktörer som verkar för landsbygdsutveckling kan söka 
om att bli medlemmar i föreningen. Lokala utvecklingsprojekt kommer att beviljas medel för att 
exempelvis främja företagande, entreprenörskap, ungdomsarbete, attraktivitet, miljö-
/kultursamarbete etc på landsbygden. Ansökan om medel kommer att behandlas av föreningen 
Leader Linné. Att arbeta med landsbygdsutveckling och med Leader som verktyg innebär att allt 
arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. De tre sektorerna, ideell, offentlig och 
privat, finns representerade i styrelsen. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum 
där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Leader är en del i det Svenska Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013.  
(Bakgrunden fanns i mötesunderlaget – något ändrad – se kursivt) 
 

Årsmötet öppnades av interimsstyrelsens ordförande Sven Sunesson som hälsade välkommen. Till 
ordförande för mötet valdes Gunnar Elm och till sekreterare Gottlieb Granberg. Sven gav sedan en 
kort redogörelse för interimsstyrelsens arbete. Stadgarna till föreningen gicks igenom och antogs 
efter några mindre ändringar. Budget och verksamhetsplan gicks också igenom. Den nya styrelsen 
fick i uppdrag att arbeta vidare med detta. Vad gäller verksamhetsplanen ska följande prioriteras: 
etablera föreningen och dess kontor, informera, ge projekthjälp, utbildning om hur man skriver 
projektansökningar, inspirationsträffar, samarbete med andra Leaderområden, träffar med 
landsbygdsnätverket i Sverige.  
 

Medlemsavgiften beslutades till 200 kr/medlem och år. 
 

Till ordförande valdes Sven Sunesson, Alvesta 
 

Övriga som valdes till styrelsen: 
Ideell sektor: Leif Gahlin, Markaryd 
 Solveig Carlsson, Ljungby 
 Christina Lindberg, Värnamo 
 Mette Adolfsson, Älmhult 
Suppleant: Emma Christiansson, Alvesta 
 
Off. sektor  Malin Johansson, Växjö 
 Sven Sunesson, Alvesta 
 Anette Olsson, Ljungby 
 Tommy Lövquist, Älmhult 
Suppleant: Ola Eknor, Markaryd 
Adjungerad  Björn Johansson, Växjö, Regionförbundet södra Småland 
 
Revisorer: Ordinarie, Roland Eklund, godkänd revisor 
 Ersättare, Mats Nilsson, auktoriserad revisor 
 

Valberedningen som består av tjänstemän sitter kvar tills nästa årsmöte  
 

Informerades om Kick-off för Leader Linné måndagen den 13/10 kl. 18.00 
i Alvesta Folkets Hus, Thalia 
 

Medverkar gör bl.a. näringslivsinspiratören Anders Johansson, visionären Klas Håkansson (Wision 
Ramkvilla) och ungdomsledaren Sofie Gunnarsson (styrelsen U LAND - Ung på landsbygden) 
 

Sven Sunesson tackade för förtroendet att vara ordförande och förklarade årsmötet för avslutat. 
 

Vid anteckningarna Monica Gustavsson, styrelseledamot i Länsbygderådet Kronoberg 

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Värnamo 
                        Roger Andersson, Alvesta 
                        Cathrine Rydström, Växjö 
                        Maria Benulic, Markaryd 
Suppleant:       Lars Henriksson, Älmhult 
 



LOKAL MAT 
- en afton om dess värde och efterfrågan 

Kom och se vad vi har av lokal mat i länet, mingla och inspireras. 
Det finns en stor efterfrågan på närproducerad mat och det behövs fler producenter. 
Passa på att ta de kontakter du behöver för att köpa lokalt eller starta egen vidareförädling. 

Osaby Herrgård, Tävelsås, onsdagen den 29 oktober kl. 17.00-22.00 

Medverkande:  
Landshövding Kristina Alsér 
Matprofilen Carl Jan Granqvist 
Program: Utställning av lokala produkter, tal, produktbedömning, provsmakning.  

Anmälan senast 22/10, tel. 0470-863 03. Begränsat antal platser.  

Aktiviteten ingår i det svenska Landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU. 
Länsstyrelsens landsbygdsenhet är arrangör och deltagande är kostnadsfritt för dig som bor på 
landsbygden. 

Välkommen hälsar K-W Mellgren och Malin Fernholm.  

   
 

 

Kronbladets Tävling 
 

När är Länsbygderådet Kronobergs Länsträff om 
”Infrastruktur idag & i framtiden i Kronoberg”? 
 

A) 3/12   B) 6/12   C) 6/11 
 

Tala om det rätta svaret till Kansliet på 
Tfn:  0481-633 63 eller e-posta lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
Vinst delas ut omgående efter att en rättvis dragning gjorts. 
Vinnaren får en cd med Odd Hagel som legat etta på Kronobergstoppen i flera veckor. 
 

Passa även på att uppdatera Er förenings kontaktuppgifter. 
Har du e-mail? Får du inget från oss via e-mail? Uppdatera er e-mail nu så får ni snabbare info! 

 
 

Odd Hagel, Kronobergs stjärnskott inom musikbranschen 
 

En äkta landsbygdsälskande musikstjärna. Född i Växjö, uppvuxen i Skutskär och bor numera i 
Långasjö. Så vi borde dela honom mellan oss, men nej vi haffade honom lagom till han släpper sin 
nya färska grymma skiva på svenska. Med femton fräscha och jättesköna spår på svenska, som når 
ut till de flesta målgrupper. Det är svårt att sätta Odd i en enda musikstil. Men han kan lätt jämföras 
med Winnerbäck. Odd skriver all sin text och musik själv. Som körtjej har han sin fru Diana som 
har en ren och vacker stämma. Är ni ute och letar efter några liveartister till er pubfest, bröllop etc. 
Gå in på L.C.E:s hemsida och kontakta honom för mera information. 
www.lescongoentertainment.se 
Vi lottar dessutom ut en Odd Hagel cd i vår tävling, så skynda er att tävla. För er som inte hade 
turen att vinna kan enkelt gå in på www.oddhagel.se för att köpa en cd. Där kan man också lyssna 
på några smakprov från nya cd:n 

Du glömmer väl inte att anmäla dig till länsträffen i Alvesta den 6 november! 



 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva söker: 
ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2008 

Gör din utvecklingsgrupp ett bra arbete för landsbygdens utveckling? 
Har ni genomfört intressanta projekt för att utveckla er bygd? 

Då ska ni söka utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp, som riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva varje år delar ut. Prischecken är på 10.000 kr. 

 

Ansökan ska vara Hela Sverige ska leva tillhanda senast den 3 november 2008. 
Kontaktperson: Ulrik Strömberg 08-24 13 50 eller ulrik.stromberg@helasverige.se 

 

ÅRETS KOMMUN 2008 
Har din kommun en bra politik för landsbygden? Har ni genomfört intressanta och 

spännande projekt för att utveckla områdena utanför kommuncentrat? 
Tagit initiativ till nya praktiska lösningar och samarbetsformer? 

Då ska ni söka utmärkelsen Årets Kommun 2008. Priset är, förutom äran, en check på 10.000 kr. 
Ansökan - se ovan! 

 
 

emmabodakonferensen 
Årets upplaga av EMMABODAKONFERENSEN den 22-23 oktober handlar om bygdeutveckling och 
hållbara bygder. Anmälningstiden har redan gått ut men efteranmälan tas emot i mån av plats. Gå in på 
www.emmaboda.se/landsbygdskonferens för ett utförligare program, tider och priser. 
 
 

LEADER SMÅLAND SYDOST I STARTGROPARNA 
Leader Småland Sydost omfattar sex kommuner och sträcker sig över två län. Det är kommunerna 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Emmaboda, Nybro och Torsås. Det finns många gemensamma nämnare 
för området. Det finns en stark inriktning på besöksnäring, jord-  och skogsbruk, även jakt, fiske och 
vattenfrågor. Området har sedan urminnes tider präglats av handlingskraft och förmåga att klara sig själv 
genom olika styren och statsskick. Genom historien syns en röd tråd av entreprenör-skap. Man tog tillvara 
sina resurser tillverkade helt enkelt själv det som behövdes. Skogen, vatten-dragen och myrarna var 
viktiga vid järnframställning och senare även för glaset och slöjden som har präglat området.  
Det är människorna som verkar och bor på landsbygden som har kunskapen om sin omvärld, sin historia 
och sina utvecklingsmöjligheter. Genom leadermetoden i Landsbygdsprogrammet har de nu möjlighet att 
påverka sin omgivning, sina levnadsvillkor och sin vardag genom innovativa och hållbara projekt. 
Leaderkontoret i Emmaboda öppnas i mitten av oktober och verksamheten rullar igång. 
 

Informationsträffar är inplanerade på följande datum: 
5 nov Torsås, 11 nov Nybro, 17 nov Uppvidinge, 19 nov Lessebo, 26 nov Emmaboda, 1 dec Tingsryd 
Annonser i tidningarna kommer, notera gärna datum i almanackan redan nu! 
 

Agneta Örnberg, styrelseledamot i Länsbygderådet Kronoberg 
 
 

Bensinmackar 
Länsbygderådet i Kronoberg liksom flera andra länsbygderåd jobbar med frågan om byamackens 
överlevnad. Många av våra mackar är hotade av lönsamhetsskäl. 
Man har kontakt med Owe Nordling från länsbygderådet i Värmland, som drivit denna fråga hårt både i 
Värmland men också på riksnivå. Du kan gå in på www.helasverige.se/varmland för att se hur långt de 
har kommit.  
Mer info. om hur vi ska kunna ”rädda” bensinmackarna på landsbygden kommer i nästa nummer. 
 
 

Sanningar och myter om ETANOL 
BAFF, Bioalcohol Fuel Foundation inbjuder till seminarium. 
Plats: Scandic i Växjö den 16 oktober kl 14.30-16.30 
Anmälan är egentligen 1 vecka före utsatt datum. Du som är intresserad får kolla om du kan komma med. 
Använd denna adress för anmälan: info@baff.info. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande. 
En avgift på 250 kr debiteras vid uteblivande. 

www.ekoreklam.se


